
 المستوى االول

 یحب وأن -هللا الوالدین طاعة فضائل یتعرف
  .ویطیعھما 

 ... األسئلة -الشرح -  الصویرات – السبورة

  والدي أطیع

 التعلمیة

:  
   اإلسراء سورة من23 اآلیة}}  

 من لوالدیھ المرء إحسان وجعل بل بطاعتھما،
 من یكونا لم وإن حتى واآلخرة، الدنیا

 بعد األعمال وأفضل البر أعظم فجعل
 من فھما الفرد، حیاة في الكبیر ودورھما 
 في رافقاه من وھما ، قدوة خیر لھ فكانا

 مھّم، دورٍ  من لألم ما كذلك. ومكانتھ دوره
 ومتابعة ومشقة وتربیة تعب من ذلك بعد 
 سنینھ من الوالد بھ ضّحى وما واحترام، 

 بأن منا فیستحقان أبنائھ، ألجل ظھره قوس
 الممات بعد لھما الدعاء ننسى وال. بھما ورأفةً 

 ؟ علیك الوالدین حق ما

  . هللا طاعة

 

  :   األستاذ

  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
 یتعرف أن

 والدیھ
  :الوسائل
 السبورة

أطیع

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :التالي السؤال عن المتعلمون
 ؟ والدیك نحو علیك

:السبورة على كتابتھا بعد للمتعلمین الكریمة اآلیة األستاذ
إحسانا وبالوالدین إیاه إال تعبدوا أال ربك وقضى{{ 

  . الكریمة اآلیة معنى المتعلمون
بطاعتھما، طاعتھ وقرن بالوالدین البر على اإلسالم حرص
الدنیا في والتوفیق والسداد األجر بھا التي اإلحسان درجات
فجعل كبیراً  اھتماماً  الوالدین بر مسألة اإلسالم أْولى فلقد

 عظمتھا على إشارة ھذا وفي الوالدین، بر ھو المكتوبة
فكانا علماه من وھما ، والتوجیھ والرعایة بالحب وتكفاله

دوره لھ راشداً  رجالً  الكبار حیاة إلى ولج حتى الصغیرة
 وما وآالم، مخاض من الوضع في وما مشقة من الحمل

 بر كل منا تستحق أقدامھا تحت الجنة هللا جعل التي
قوس وانحنى شعره شاب أن إلى ومثابرة وإرھاق وتعب

ورأفةً  رحمة لھما المعاملة ونحسن ورفیق معین خیر

ما       ؟ والدیك تبر كیف     ؟ واإلحسان بالبر الناس

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 ؟ لماذا   ؟  والدینا إلى نحسن أن علینا الواجب

  : الصحیح الجواب إطار المتعلمون

طاعة من الوالدین عقوق☼      هللا طاعة من الوالدین

  : الوالدین طاعة یخالف ما أمام×  عالمة المتعلمون

 وجھھا في صوتي أرفع                              

األستاذ قبل من شرحھا بعد اآلتیة الجملة بتردید المتعلمین
 . ویرضاه تعالى هللا یحبھ مما الوالدین

  

 

التربیة اإلسالمیة

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

   القسط: المدخل

  4 :الوحدة

   21 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 تمھید
المتعلمون یجیب*

علیك یجب ماذا

 اآلیة تسمیع
 مع الكریمة

 والفھم الشرح

األستاذ یسمع
{{ : تعالى قال

المتعلمون یتعرف
حرص لقد ،"

درجات أعلى
فلقد. المسلمین

المكتوبة الصالة
وتكفاله أنجباه

الصغیرة مسیرتھ
الحمل في لما
التي األم ھذه ،

وتعب كد من
خیر لھما نكون

.  
الناس أحق من

الواجب من ھل* تمھید

 انجاز

المتعلمون یلون* 

الوالدین طاعة☼ 

المتعلمون یضع* 

                            أمي ید أقبل  

 أقسط
المتعلمین مطالبة

الوالدین طاعة*




