
 المستوى االول

   الدین عماد الصالة أن المتعلم
  اإلسالم أركان من أنھا و الصالة مرتبة المتعلم

 ....األسئلة - الشرح - -السبورة

  الدین عماد الصالة

 التعلمیة

  18سورة اإلسراء اآلیة 

  من صالة في الیومالصالة وكم نصلي 

الصالة تامة من وقت  اآلیة أن الصالة ھي عماد الدین وھي الصلة بین العبد وربھ فإقامة

الشمس والعصر بأربع ركعات وقت زوال زوال الشمس عند الظھیرة إلى وقت ظلمة اللیل، ویدخل في ھذا صالة الظھر 

 وإقامة، بأربع ركعات عند دخول اللیل والعشاء 

.صالة الفجر تحضرھا مالئكة اللیل ومالئكة النھار

 ؟  

یقف األستاذ على ما تعلمھ التالمیذ من خالل استثمار أنشطة تقویمیة و داعمة لموضوع الدرس عن طریق إنجاز 

بالمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتھا مع 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  :األھداف
المتعلم یتعرف أن 

المتعلم یتعرف أن
  :الوسائل
 السبورة

الصالة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :إثارة اھتمام المتعلمین حول الموضوع من خالل أسئلة مثل 

  ؟ماھي ؟كم ھي أركان اإلسالم 

 ؟ اإلسالمماھو الركن الثاني من أركان 

  :على السبورة  ابعد كتابتھ اآلیة الكریمة التالیة 

سورة اإلسراء اآلیة }  أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل وقرآن الفجر

الصالة وكم نصلي یدیر األستاذ حوارا حول  حول فھم اآلیةانطالقا من أسئلة 

 .و عدد ركعات كل صالة  وأوقات الصالة 

اآلیة أن الصالة ھي عماد الدین وھي الصلة بین العبد وربھ فإقامة نالمتعلمون م

زوال الشمس عند الظھیرة إلى وقت ظلمة اللیل، ویدخل في ھذا صالة الظھر 

 بثالث ركعات عند غروب الشمس  والمغرب النھار   طركعات وس

صالة الفجر تحضرھا مالئكة اللیل ومالئكة النھار ألنالقراءة فیھا؛  وإطالة، نالفجر بركعتی

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  یذكر المدرس المتعلمین  بما راج في الحصة السابق األولى

 اذكر الصلوات الخمس مع عدد ركعاتھا؟  كم نصلي في الیوم من صالة

یقف األستاذ على ما تعلمھ التالمیذ من خالل استثمار أنشطة تقویمیة و داعمة لموضوع الدرس عن طریق إنجاز 

  .تمارین على السبورة شفھیا 

  : بخطالمتعلمون 

                 دخول اللیل○              ○   صالة الظھر عند

  وسط النھار ○               ○صالة العصر عند

 زوال الشمس ○               ○لعشاء عند

بالمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتھا مع یدفع األستاذ المتعلمین إلى وجوب االستجابة لموضوع الدرس و ذلك 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  االستجابة: المدخل

  5 :الوحدة

   25 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 وضعیة االنطالق

إثارة اھتمام المتعلمین حول الموضوع من خالل أسئلة مثل *

كم ھي أركان اإلسالم 

ماھو الركن الثاني من أركان 

  تقدیم النص
  فھم

 و مناقشة 

اآلیة الكریمة التالیة یقرأ األستاذ *

أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل وقرآن الفجر{:  قال تعالى

انطالقا من أسئلة 

و عدد ركعات كل صالة  وأوقات الصالة  

 استنتاج

المتعلمون م یستخلص *

زوال الشمس عند الظھیرة إلى وقت ظلمة اللیل، ویدخل في ھذا صالة الظھر 

ركعات وس عبأرب

الفجر بركعتیصالة  . 

 

 بناء وترسیخ
یذكر المدرس المتعلمین  بما راج في الحصة السابق األولى*

كم نصلي في الیوم من صالة

  توظیف
 و استثمار 

یقف األستاذ على ما تعلمھ التالمیذ من خالل استثمار أنشطة تقویمیة و داعمة لموضوع الدرس عن طریق إنجاز * 

تمارین على السبورة شفھیا 

المتعلمون  صلی

صالة الظھر عند

صالة العصر عند

لعشاء عندصالة ا

 أستجیب 

یدفع األستاذ المتعلمین إلى وجوب االستجابة لموضوع الدرس و ذلك 

  .الجماعة

 

https://moutamadris.ma/



