
 المستوى االول

 والمعبود الخالق عن للتعبیر اآلیات یوظف
  هللا بوحدانیة إیمانھ عن وللتعبیر

 ....األسئلة - الشرح - -السبورة

  هللا أوحد

 التعلمیة

  .توظیف ما درسھ المتعلم في درسي التزكیة للتعبیر على أن الخالق والمعبود ھو هللا تعالى 

  

:  
  من سورة البقرة  162اآلیة }} 
.  

فا� تعالى ھو المعبود بحق وحده فھو الخالق ال معبود بحق سواه فھو الرازق السمیع العلیم الرحمان 
  و خلق سبحانھ األرض و الجبال, خلق اإلنسان و الحیوان و النبات 

فا� ھو , و یسر لنا رزقنا من طعام وشراب 

و ركن , و ھي مفتاح الجنة , یمان و علیھا یقوم اإل
  .لذا علینا أن نكثر من ذكر ھذه الكلمة لتجدید إیماننا و تطھیر قلوبنا 

 إذن كیف أوحد هللا في قولي ؟     ما ھو أفضل الذكر ؟       ما ھي كلمة التوحید ؟ 

ال الھ إال هللا وحده ال , أفضل ما قلت أنا و النبیون من قبلي 

   :مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد شرحھا من قبل األستاذ  
  .ال الھ إال هللا وحده ال شریك لھ 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
 یوظف أن

وللتعبیر
  :الوسائل
 السبورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

توظیف ما درسھ المتعلم في درسي التزكیة للتعبیر على أن الخالق والمعبود ھو هللا تعالى 
  من ربي  ؟ من رب السموات واألرض؟

  :انطالقا من سورة الفاتحة یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة
 من رب العالمین ؟  من نعبد؟

:یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة
}} وإلھكم الھ واحد ال الھ إال ھو الرحمن الرحیم{{ 

.یتعرف المتعلمون معنى ال إلھ إال هللا من خالل اآلیة الكریمة 
فا� تعالى ھو المعبود بحق وحده فھو الخالق ال معبود بحق سواه فھو الرازق السمیع العلیم الرحمان 

خلق اإلنسان و الحیوان و النبات  وھو خالق كل شيء
و یسر لنا رزقنا من طعام وشراب , خلقنا هللا . و خلق السماء و الشمس والقمر 

  .الذي نعبد و ال نعبد سواه بحق 
و علیھا یقوم اإل, و بھا أوحد هللا , فال الھ إال هللا ھي كلمة التوحید 

لذا علینا أن نكثر من ذكر ھذه الكلمة لتجدید إیماننا و تطھیر قلوبنا , و أفضل الذكر 
إذن كیف أوحد هللا في قولي ؟     ما ھو أفضل الذكر ؟       ما ھي كلمة التوحید ؟ 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  من اعبد بحق ؟
 ھل أشرك في عبادة هللا أحدا ؟

  :یسمع األستاذ للتالمیذ نص الحدیث 
أفضل ما قلت أنا و النبیون من قبلي {   :قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

. 
  .كتاب الجمعة , موطأ اإلمام مالك 

  .ن عن ذلك یشرح األستاذ معنى الحدیث و یستفسر المتعلمی

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد شرحھا من قبل األستاذ  
ال الھ إال هللا وحده ال شریك لھ   :أوحد هللا في سري وعالنیتي و أقول 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

   القسط: المدخل

  1 :الوحدة

   5 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 تمھید

توظیف ما درسھ المتعلم في درسي التزكیة للتعبیر على أن الخالق والمعبود ھو هللا تعالى *
من ربي  ؟ من رب السموات واألرض؟

انطالقا من سورة الفاتحة یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة
من رب العالمین ؟  من نعبد؟

تسمیع اآلیة 
الكریمة مع 
 الشرح والفھم

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

یتعرف المتعلمون معنى ال إلھ إال هللا من خالل اآلیة الكریمة 
فا� تعالى ھو المعبود بحق وحده فھو الخالق ال معبود بحق سواه فھو الرازق السمیع العلیم الرحمان 

وھو خالق كل شيء, الرحیم 
و خلق السماء و الشمس والقمر , و البحار 

الذي نعبد و ال نعبد سواه بحق 
فال الھ إال هللا ھي كلمة التوحید 

و أفضل الذكر , الدین 
إذن كیف أوحد هللا في قولي ؟     ما ھو أفضل الذكر ؟       ما ھي كلمة التوحید ؟ 

 تمھید
من اعبد بحق ؟*

ھل أشرك في عبادة هللا أحدا ؟

 اقسط 

یسمع األستاذ للتالمیذ نص الحدیث *
قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

.} شریك لھ 
موطأ اإلمام مالك 

یشرح األستاذ معنى الحدیث و یستفسر المتعلمی
 

  التشبع 
 بالقیم

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد شرحھا من قبل األستاذ  
أوحد هللا في سري وعالنیتي و أقول *
 

https://moutamadris.ma/



