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  صورتي وأحسن خلقني
  .الخالق
                   وأعبده

 ....األسئلة -الشرح - السبورة  -التلمیذ 

  وسواني خلقني

 التعلمیة

  :یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة
 4سورة التین  اآلیة  }}لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم   

لذا علینا أن نشكره , یستخلص المتعلمون من اآلیة أن هللا ھو الخالق لإلنسان 
و ال ننسى حق هللا على عباده فا� لم یخلقنا إال 

لذا فعلینا أال , هللا على عباده  فتوحید العبادة �  حق
و ال نتوكل و ال نتوسل لغیر هللا فال معبود 

] 4[علمھ البیان ] 3[خلق اإلنسان 

ویعني انھ عز , یستخلص المتعلم على أن الرحمن اسم من أسماء هللا الحسنى 
, فا� ھو الرحمن الذي علمنا كتابھ القرآن الكریم 
, وھو الذي خلقنا و علمنا البیان یعني كیف نعبر عما في قلوبنا نطقا باللسان 

   : استفسار المتعلمین عن معناھا
  . أومن أن هللا خلقني في أحسن تقویم فواجبي أن أعبده وأوحده 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
خلقني هللا أن أتعرف
الخالق ھو هللا بأن أومن

وأعبده الخالق هللا أشكر 
  :الوسائل
 التلمیذ  كتاب

خلقني هللا

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة
لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم   {{

یستخلص المتعلمون من اآلیة أن هللا ھو الخالق لإلنسان 
و ال ننسى حق هللا على عباده فا� لم یخلقنا إال . ألنھ خلقنا في أحسن صورة 

فتوحید العبادة �  حق . لعبادتھ وحده ال شریك لھ
و ال نتوكل و ال نتوسل لغیر هللا فال معبود , نصلي و ال نسجد و ال ندعو لغیر هللا 

  . بحق سواه سبحانھ 
  كیف خلق هللا تعالى اإلنسان ؟

  ماذا یجب على اإلنسان في حق هللا خالقھ ؟

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  من أعبد بحق ؟
 كیف خلق هللا اإلنسان ؟
 :اآلیات الكریمة یسمع األستاذ للتالمیذ 

خلق اإلنسان ] 2[علم القرآن ] 1[الرحمن {  :هللا تعالى 

  4 - 1سورة الرحمن اآلیات 
یستخلص المتعلم على أن الرحمن اسم من أسماء هللا الحسنى 

فا� ھو الرحمن الذي علمنا كتابھ القرآن الكریم . الواسعة  ةرحم
وھو الذي خلقنا و علمنا البیان یعني كیف نعبر عما في قلوبنا نطقا باللسان 

 .  فھذه ثالث نعم أنعم هللا بھا على اإلنسان 
استفسار المتعلمین عن معناھامطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد 

أومن أن هللا خلقني في أحسن تقویم فواجبي أن أعبده وأوحده 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  )العقیدة(التزكیة : المدخل

  2 :الوحدة

  7: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

وضعیة 
 االنطالق

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

الشرح 
 والفھم

یستخلص المتعلمون من اآلیة أن هللا ھو الخالق لإلنسان 
ألنھ خلقنا في أحسن صورة 

لعبادتھ وحده ال شریك لھ
نصلي و ال نسجد و ال ندعو لغیر هللا 

بحق سواه سبحانھ 
كیف خلق هللا تعالى اإلنسان ؟

ماذا یجب على اإلنسان في حق هللا خالقھ ؟

 تمھید
من أعبد بحق ؟*
كیف خلق هللا اإلنسان ؟*

  أھتدي 

یسمع األستاذ للتالمیذ *
هللا تعالى قال 

{  
سورة الرحمن اآلیات  

یستخلص المتعلم على أن الرحمن اسم من أسماء هللا الحسنى 
رحموجل ذوا ل

وھو الذي خلقنا و علمنا البیان یعني كیف نعبر عما في قلوبنا نطقا باللسان 
فھذه ثالث نعم أنعم هللا بھا على اإلنسان 

  التشبع 
 بالقیم

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد 
أومن أن هللا خلقني في أحسن تقویم فواجبي أن أعبده وأوحده *
 




