
 المستوى االول

 مرتبطة رسولھ و هللا محبة أن المتعلم یتعرف
   بھ أمرا ما
 رسولھ و هللا یحب كیف یتعرف ان و – عنھ 

 ... األسئلة -الشرح -  الصویرات – السبورة

  رسولھ و هللا أحب

 التعلمیة

  :إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل أسئلة مثل 

 ؟ رسولھ و � حبك 

 سلم و علیھ هللا صلى رسولھ و هللا أحب إني{: 

  } سلم و علیھ هللا صلى

 من المقصود أن للمتعلمین یبین و رسولھ و هللا
 المسلم یمارسھ عملي سلوك فالمحبة,  عنھ نھیا

 الحرص و وقتھا في الصلوات أداء و صالح عمل
 الصالحة األعمال من غیرھا و والیتامى واألرامل

  . رسولھ و هللا محبة اإلیمان واجبات من أن 

 أشد ورسولھ هللا یكرھھ ما كره و رسولھ و هللا 

 . رسولھ

 طریق عن الدرس لموضوع داعمة و تقویمیة

  . سلم و علیھ هللا صلى علیھ الصالة
  . ألوامره االمتثال

  . بآدابھ تأدبال عدم
 . علیھ الصالة 

  . بھ االقتداء

  . الواجبات فعل 
  . المحرمات 
  . هللا یبغضھ ما بغض
 . الكفر
 . هللا طاعة

  : وجل عز لقولھ مصداقا نواھیھما
 . 31 اآلیة عمران آل 

  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

یتعرف أن: األھداف
ما على بالعمل

 نھیا ما ترك و
  :الوسائل.

 السبورة

أحب

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل أسئلة مثل 

 عن تعبر كیف ؟ رسولھ و هللا تحب ھل ؟ نبیك من
  :  السبورة على كتابتھ بعد التالي النص

:  سلم و علیھ هللا صلى هللا لولرس قال رجال أن عنھ هللا رضي

صلى النبي أصحاب{ كتاب, البخاري صحیح} . أحببت من مع

هللا محبة حول حوارا األستاذ یدیر النص فھم أسئلة من انطالقا
نھیا عما االبتعاد و بھ أمرا بما العمل ھي رسولھ و � العبد محبة

عمل و إیمان من سلم و علیھ هللا صلى رسولھ و هللا طاعة
واألرامل الفقراء على الصدقة كذا و هللا بیوت في جماعة أدائھا 

 ننسى ال و رسولھ و هللا عنھ نھى ما كل و المحرمات ترك

  : مثل أسئلة عن المتعلمون یجیب
 سولھر و � محبتك عالمات بعض أذكر ؟ رسولھ و هللا

 یحبھ ما محبة في تتجلى رسولھ و هللا محبة أن المتعلمون

 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

رسولھ و هللا محبة عن األولى الحصة في راج بما المتعلمین المدرس

تقویمیة أنشطة استثمار خالل من التالمیذ تعلمھ ما على األستاذ 
 . شفھیا السبورة على تمارین إنجاز
  :  بخط المتعلمون 

الصالة -                                                                    
االمتثال -                                                                    

عدم -           - سلم و علیھ هللا صلى  الرسول  حب عالمات
 ترك -                                                                    
االقتداء -                                                                    

 عدم -                                                                    
 ترك -                                                                    

بغض -                      - جاللھ جل و عز هللا  حب عالمات
الكفر -                                                                 
طاعة -                                                                    

نواھیھما ترك و أوامرھما باتباع ذلك و االلتزام وجوب إلى المتعلمین
سورة}  ذنوبكم لكم یغفر و هللا یحببكم فاتبعوني هللا تحبون

  

 

التربیة اإلسالمیة

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

   القسط: المدخل

  2 :الوحدة

   10 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 تمھید
إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل أسئلة مثل *

من ؟ ربك من

  : النص تقدیم
  فھمھ

 مناقشتھ و 

النص األستاذ یقرأ

رضي أنس عن

مع أنت:  فقال. 

 انطالقا
محبة

طاعة في
 على
ترك مع

 یجیب
هللا تحب ھل

المتعلمون یستنتج استنتاج

 . الكراھة

المدرس یذكر*   وترسیخ بناء

  توظیف
 استثمار و 

 یقف 
إنجاز

 یصل 
                                                                    
                                                                    

عالمات من*
                                                                    
                                                                    

  
                                                                    
                                                                    

عالمات من*
                                                                    

                                                                    

 التزام
المتعلمین دفع*
تحبون كنتم ان قل{

https://moutamadris.ma/



