
 المستوى االول

  . الحافظ:  الحسنى هللا أسماء بعض
  . تعالى هللا وصف في الحافظ

 ....األسئلة -الشرح - السبورة  -التلمیذ 

  .ویرعاني یحفظني

 التعلمیة

  یسمع األستاذ نص الحدیث النبوي بعد كتابتھ على السبورة 
  :كنت خلف النبي صلى هللا علیھ و سلم فقال لي 

كتاب صفة ,, سنن الترمذي >> 

یستخلص المتعلمون من نص الحدیث النبوي الشریف أن النبي صلى هللا علیھ و سلم یرید 
بمعنى إحفظ هللا تجده ,, هللا بھن أال و ھي إحفظ  هللا یحفظك 

تحبب إلیھ سبحانھ و تقرب من 
رحمتھ و رضاه بلزوم الطاعات و اجتناب المنھیات في زمن سعة الرزق و البدن یجازیك في 

وم و إذا أردت أن تسأل شیئا فاسأل هللا 
وتوكل علیھ ألنھ ھو القادر على اإلعطاء و المنع و دفع الضر و جلب النفع و خالصة القول 

  .إحفظ  هللا و الزم أوامره و اجتنب نواھیھ یحفظك و ینجیك من كل سوء وھم و غم 

  :یسمع األستاذ التالمیذ الجملة التالیة بعد كتابتھا على السبورة 
  

یستخلص المتعلمون أن الحافظ ھو هللا وحده و لكي یحفظني هللا علي أن أحفظھ فأصلي و 
 . اصدق القول والفعل و أطیع والدي و ألزم كل الطاعات و اجتنب كل المنھیات 

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد كتابتھا على السبورة و بعد استفسار المتعلمین 

 من حافظ على أوامر هللا حفظھ هللا في الدنیا و اآلخرة 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
بعض المتعلم یتعرف أن
الحافظ هللا اسم یوظف أن

  :الوسائل
 التلمیذ  كتاب

یحفظني هللا

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

یسمع األستاذ نص الحدیث النبوي بعد كتابتھ على السبورة 
كنت خلف النبي صلى هللا علیھ و سلم فقال لي  :عن ابن العباس رضي هللا عنھ قال 

>> ... احفظ هللا یحفظك : یا غالم إني أعلمك كلمات 

یستخلص المتعلمون من نص الحدیث النبوي الشریف أن النبي صلى هللا علیھ و سلم یرید 
هللا بھن أال و ھي إحفظ  هللا یحفظك أن یفھم الغالم كلمات ینفعھ 

تحبب إلیھ سبحانھ و تقرب من ,, تعرف على هللا في الرخاء یعرفك في الشدة 
رحمتھ و رضاه بلزوم الطاعات و اجتناب المنھیات في زمن سعة الرزق و البدن یجازیك في 

وم و إذا أردت أن تسأل شیئا فاسأل هللا زمن نزول المصائب بفرج الھموم و كشف الغم
وتوكل علیھ ألنھ ھو القادر على اإلعطاء و المنع و دفع الضر و جلب النفع و خالصة القول 

إحفظ  هللا و الزم أوامره و اجتنب نواھیھ یحفظك و ینجیك من كل سوء وھم و غم 

  بماذا أمر رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم الغالم ؟ 

 یحفظ أوامر هللا و یجتنب نواھیھ  ؟  

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 كیف تحفظ هللا و یحفظك ؟ 

یسمع األستاذ التالمیذ الجملة التالیة بعد كتابتھا على السبورة 
  .أحافظ على األعمال الصالحة و أسأل هللا أن یحفظني 

یستخلص المتعلمون أن الحافظ ھو هللا وحده و لكي یحفظني هللا علي أن أحفظھ فأصلي و 
اصدق القول والفعل و أطیع والدي و ألزم كل الطاعات و اجتنب كل المنھیات 

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد كتابتھا على السبورة و بعد استفسار المتعلمین 
  

من حافظ على أوامر هللا حفظھ هللا في الدنیا و اآلخرة 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  )العقیدة(التزكیة : المدخل

  4 :الوحدة

  18: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

وضعیة 
 االنطالق

یسمع األستاذ نص الحدیث النبوي بعد كتابتھ على السبورة * 
عن ابن العباس رضي هللا عنھ قال 

یا غالم إني أعلمك كلمات << 
 .القیامة 

  الشرح
 و الفھم 

یستخلص المتعلمون من نص الحدیث النبوي الشریف أن النبي صلى هللا علیھ و سلم یرید * 
أن یفھم الغالم كلمات ینفعھ 

تعرف على هللا في الرخاء یعرفك في الشدة ,, أمامك 
رحمتھ و رضاه بلزوم الطاعات و اجتناب المنھیات في زمن سعة الرزق و البدن یجازیك في 

زمن نزول المصائب بفرج الھموم و كشف الغم
وتوكل علیھ ألنھ ھو القادر على اإلعطاء و المنع و دفع الضر و جلب النفع و خالصة القول 

إحفظ  هللا و الزم أوامره و اجتنب نواھیھ یحفظك و ینجیك من كل سوء وھم و غم 

بماذا أمر رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم الغالم ؟ 

یحفظ أوامر هللا و یجتنب نواھیھ  ؟   ما جزاء من

كیف تحفظ هللا و یحفظك ؟ * تمھید

  ألتزم

یسمع األستاذ التالمیذ الجملة التالیة بعد كتابتھا على السبورة * 
أحافظ على األعمال الصالحة و أسأل هللا أن یحفظني  -
یستخلص المتعلمون أن الحافظ ھو هللا وحده و لكي یحفظني هللا علي أن أحفظھ فأصلي و *

اصدق القول والفعل و أطیع والدي و ألزم كل الطاعات و اجتنب كل المنھیات 

التشبع 
 بالقیم 

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد كتابتھا على السبورة و بعد استفسار المتعلمین * 
  :عن معناھا 

من حافظ على أوامر هللا حفظھ هللا في الدنیا و اآلخرة  -



 المستوى االول

  .عباده یناجي هللا أن
  .القرآن بتالوة ربھ

 ....األسئلة -الشرح - السبورة  -التلمیذ 

  .ویرعاني یحفظني

 التعلمیة

  .یسمع األستاذ نص الحدیث القدسي  بعد كتابتھ على السبورة 
  :قال هللا عز وجل: هللا علیھ وسلم قال رسول هللا صلى 

الحمد � رب : فإذا قال العبد . قسمت الصالة بیني وبین عبدي نصفین ، ولعبدي ما سأل 
من حدیث قدسي ، رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب 

یستخلص المتعلمون من نص الحدیث القدسي أن النبي صلى هللا علیھ و سلم یرید أن 
یخبرنا على أن ھذا الحدیث یدل على أن هللا یستمع لقراءة المصلي حیث كان مناجیا لھ ، 

 .حمدني عبدي :فا� یناجیني في صالتي فیقول
جاة فالبد لنا من  الخشوع في االصالة  فالخشوع ھو حضور القلب 

وسكون الجوارح بأن یؤدي العبد صالتھ ویتفھم معانیھا ویذوق لذة العبادة ویشاھد هللا 
ویناجیھ في صالتھ وتنزل علیھ السكینة ویستحضر التذلل والخضوع واالفتقار للخالق 
َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ُھْم فِي 

  .القدر حین أحیي لیلة 
  .حین أقیم الصالة •                                                               • 

 .حین العب •                                                                               
على السبورة و بعد استفسار المتعلمین عن معناھا  

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
أن المتعلم یتعرف أن
ربھ المتعلم یناجي أن

  :الوسائل
 التلمیذ  كتاب

یحفظني هللا

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

یسمع األستاذ نص الحدیث القدسي  بعد كتابتھ على السبورة 
قال رسول هللا صلى : عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال 

قسمت الصالة بیني وبین عبدي نصفین ، ولعبدي ما سأل 
من حدیث قدسي ، رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب } ،..حمدني عبدي : قال هللا 

یستخلص المتعلمون من نص الحدیث القدسي أن النبي صلى هللا علیھ و سلم یرید أن 
یخبرنا على أن ھذا الحدیث یدل على أن هللا یستمع لقراءة المصلي حیث كان مناجیا لھ ، 

فا� یناجیني في صالتي فیقول ،ویرد علیھ جواب ما یناجیھ بھ كلمة كلمة 
جاة فالبد لنا من  الخشوع في االصالة  فالخشوع ھو حضور القلب ولكي تحصل ھذه المنا

وسكون الجوارح بأن یؤدي العبد صالتھ ویتفھم معانیھا ویذوق لذة العبادة ویشاھد هللا 
ویناجیھ في صالتھ وتنزل علیھ السكینة ویستحضر التذلل والخضوع واالفتقار للخالق 

َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ُھْم فِي {: تعالى ویحصل التأثر والتفاعل مع عبادة الصالة قال
 }ََصَالتِِھْم َخاِشُعون

  متى تناجي ربك  ؟ 

 ماذا یلزمك لمناجاة ربك في الصالة  ؟  

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 متى یناجیك ربك  ؟ 

  :یصل المتعلمون بخط الجواب الصحیح 
حین أحیي لیلة • 

 •                                                               •
                                                                              

على السبورة و بعد استفسار المتعلمین عن معناھا  مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد كتابتھا 
  :یدعوھم لاللتزام بھا

 .أعبد هللا ، و أحیي لیلة القدر طلبا للمغفرة 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  )العقیدة(التزكیة : المدخل

  5 :الوحدة

  23: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

وضعیة 
 االنطالق

یسمع األستاذ نص الحدیث القدسي  بعد كتابتھ على السبورة * 
عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال 

قسمت الصالة بیني وبین عبدي نصفین ، ولعبدي ما سأل { 
قال هللا . العالمین 
 .الصالة 

  الشرح
 و الفھم 

یستخلص المتعلمون من نص الحدیث القدسي أن النبي صلى هللا علیھ و سلم یرید أن * 
یخبرنا على أن ھذا الحدیث یدل على أن هللا یستمع لقراءة المصلي حیث كان مناجیا لھ ، 

ویرد علیھ جواب ما یناجیھ بھ كلمة كلمة 
ولكي تحصل ھذه المنا

وسكون الجوارح بأن یؤدي العبد صالتھ ویتفھم معانیھا ویذوق لذة العبادة ویشاھد هللا 
ویناجیھ في صالتھ وتنزل علیھ السكینة ویستحضر التذلل والخضوع واالفتقار للخالق 

ویحصل التأثر والتفاعل مع عبادة الصالة قال
َصَالتِِھْم َخاِشُعون

متى تناجي ربك  ؟ 

ماذا یلزمك لمناجاة ربك في الصالة  ؟  

متى یناجیك ربك  ؟ * تمھید

  االنجاز

یصل المتعلمون بخط الجواب الصحیح * 

•                                                               • هللا یناجیني 
                                                                              

 التزم 
مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد كتابتھا * 

یدعوھم لاللتزام بھا
أعبد هللا ، و أحیي لیلة القدر طلبا للمغفرة  -




