
 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام + استظھار  )قریش( :تذكیر بالسورة السابقة 
ما ھما النعمتان الواردتان في سورة قریش ؟ ماذا علیك أن تفعل تجاه ربك :  للسورة

  المنعم ؟ 
    تمھید 

  التسمیع
وأدعو . أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشأسمع السورة بقراءة مرتلة، *

  .إرھاف السمع، مع تتبعھموالمتعلمین إلى اإلنصات 

  القراءات الفردیة
مین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم أدعو المتعل*

  .علیھا

  الشرح

  :إلى تحدید المفردات الغامضة لبیان معناھا، مثل أدعوھم*
  خففنا  : وضعنا –                .نفسح و نوسع: نشرح -
  أثقلھ و أوھنھ: أنقض ظھرك –         .الحمل و العبء الثقیل: الوزر -
  أطلب رضا هللا في كل أعمالك : ارغب -فاعمل بجد و اجتھد           : انصب ف-
  

  فھم معاني السورة

  :طرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثلأ*
  ؟ ما ھي بعض النعم التي أنعم هللا بھا على رسولھ الكریم-
  ؟أمر هللا تعالى الرسول صلى هللا علیھ و سلمبماذا -
  

  االستفادة
علمین إلى بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو أدفع المت*

  : مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

                   }}الذي أنقض ظھرك{{
  }}فإذا فرغت فانصب{{                  }}إن مع العسر یسرا{{

  اإلنجاز
  :التمارین الواردة بالكتابأدعوھم إلى إنجاز *

   ثم تصحح جماعیا و فردیا

  وجماعیا إلى استظھار السورة فردیا وفئویا أدعوھم*  االستظھار

   ي سورة الھمزةأطالبھم باإلعداد للسورة المقبلة و ھ*  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

 الثاني :المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  الشرحسورة : الموضوع : عدد الحصص
 :أن یكون المتعلم قادرا على :األھداف

  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا .1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

اآلیات و المعنى العام أسئلة حول معاني + استظھار  )الشرح(:تذكیر بالسورة السابقة 
  من یخاطب هللا تعالى في سورة الشرح ؟  كیف شرح هللا صدره ؟     :   للسورة
صدیق لك دائما یعیب الناس و یستھزئ بھم و یصفھم بكالم قبیح فما رأیك في   : تمھید 

  لماذا ؟    ما یقوم بھ ؟

  التسمیع
وأدعو . مغربي بروایة ورشأسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ *

  .المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
أدعو المتعلمین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم *

  .علیھا

  الشرح

  :أدعوھم إلى تحدید المفردات الغامضة لبیان معناھا، مثل*
    الذي یعیب الناس و یؤذیھم بكالم قبیح: ھمزة لمزة –                .دعاء بالعذاب: ویل -
  .         لیقذفن في جھنم: لینبذن في الحطمة -
   .یصل حرھا إلى القلوب: تطلع على األفئدة -
  

  فھم معاني السورة

  :أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل*
  ؟ حدث فیھابماذا ابتدأ هللا تعالى سورة الھمزة و عمن یت-
  ؟ما جزاء من یسخر من الناس و یعیبھم و یستھزئ بھم-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

المؤمن ال یعیب الناس و ال یسخر منھم و ال "  20: مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  ."یؤذیھم

  ثانیــــــــةال: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

  }}                 ویل لكل ھمزة لمزة{{
  }}إنھا علیھم موصدة في عمد ممددة}}                  {{كال لینبذن في الحطمة{{

  اإلنجاز
  :21رین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة التماأدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  أدعوھم إلى استظھار السورة فردیا وفئویا وجماعیا*  االستظھار

   الماعونأطالبھم باإلعداد للسورة المقبلة و ھي سورة *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  سورة الھمزة: الموضوع : عدد الحصص
 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف

  .وة جیدة، ثم استظھارھاتالوة السورة تال. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



   

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق
أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام + استظھار  )ھمزةال(:تذكیر بالسورة السابقة 

  ؟      بماذا توعده هللا تعالى؟   من ھو الھمزة:   للسورة
  كیف یتعامل المسلم مع الیتیم و المسكین؟       : تمھید 

  التسمیع
وأدعو . أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش*

  .المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
والتالوة، والبدء بأقدرھم  أدعو المتعلمین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن*

  .علیھا

  الشرح

  :أدعوھم إلى تحدید المفردات الغامضة لبیان معناھا، مثل*
  ینھر و یعنف: یدع –.        ال یؤمن بیوم القیامة: یكذب بالدین -
           یحث   : یحض –            .یتظاھرون بفعل الخیر: یراؤون -
   من فقد والدیھ أو أحدھما: الیتیم –        .الصحون و أواني الطعام: الماعون -
  

  فھم معاني السورة

  :أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل*
  ؟ عمن یتحدث هللا في ھذه السورة-
  ؟ما ھي صفات المكذب بالدین-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

المسلم ال ینھر الیتیم و ال یمتنع عن إطعام المسكین "  23: بت بكتاب التلمیذ، بالصفحةمث
  ."و مساعدتھ و ال یتھاون في صالتھ

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

  }}                 الیتیم فذلك الذي یدع{{
  }}الذین ھم یراؤون و یمنعون الماعون}}         {{الذین ھم عن صالتھم ساھون{{

  اإلنجاز
  :24التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  أدعوھم إلى استظھار السورة فردیا وفئویا وجماعیا*  االستظھار

   بلد الأطالبھم باإلعداد للسورة المقبلة و ھي سورة *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  میةالممتاز في التربیة االسال: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  سورة الماعون: الموضوع : عدد الحصص
 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف

  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب - شریط صوتي



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق
أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام + استظھار  )الماعون(:تذكیر بالسورة السابقة 

  ما صفات المكذب بالدین ؟  ما ھي صفات المؤمن الحق ؟     :   للسورة
    أین ولد الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟   : تمھید 

  التسمیع
وأدعو . مال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشأسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستع*

  .المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
أدعو المتعلمین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم *

  .علیھا

  الشرح

  :أدعوھم إلى تحدید المفردات الغامضة لبیان معناھا، مثل*
  في مشقة و ضیق: في كبد -مقیم     : حل –.        مكة المكرمة: د البل-
              طریق الخیر و طریق الشر: النجدین –                 .كثیرا: لبدا -
  

  فھم معاني السورة

  :أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل*
  ؟ بماذا أقسم هللا في سورة البلد-
  ؟رھاأذكر النعم الواردة في آخ-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

هللا تعالى ھو الذي جعل لي عینین أبصر بھما و "  32: مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  ."لسانا و شفتین أتكلم بھما و أستعملھما لألكل و ألشیاء أخرى

  نیــــــــةالثا: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

  }}                 و أنت حل بھذا البلد{{
  }}أیحسب أن لن یقدر علیھ أحد}}         {{ووالد و ما ولد{{

  اإلنجاز
  :33لتلمیذ صفحة التمارین الواردة بكتاب اأدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  أدعوھم إلى استظھار السورة فردیا وفئویا وجماعیا*  االستظھار

    )20إلى  11اآلیات من ( البلدسورة  للجزء الثاني منأطالبھم باإلعداد *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  ) 10إلى  1اآلیة  من(  سورة البلد: الموضوع : عدد الحصص

 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف
  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

أسئلة حول معاني اآلیات و +  )استظھار( الماعون  بالجزء السابق من سورةتذكیر 
  ین ؟  ما ھي صفات المؤمن الحق ؟     ما صفات المكذب بالد:   المعنى العام للسورة

ما ھو مصیر الكافرین المكذبین بیوم الدین ؟  و ما مصیر المؤمنین المتصدقین   : تمھید 
  الرحماء على الیتامى و المساكین ؟   

  التسمیع
وأدعو . أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش*

  .ات وإرھاف السمع، مع تتبعھمالمتعلمین إلى اإلنص

  القراءات الفردیة
أدعو المتعلمین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم *

  .علیھا

  الشرح

  :أدعوھم إلى تحدید المفردات الغامضة لبیان معناھا، مثل*
  جاعةم: مسغبة -تحریر     : فك –.        الطریق الوعر الصعب: العقبة -
           مغلقة   : موصدة –                      .فقر شدید: متربة -
  

  فھم معاني السورة

  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ؟ اآلیاتما ھي األعمال الصالحة الواردة في -
  ؟من ھم أصحاب المیمنة -
  

  االستفادة
م أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثلالمتعلمین  ستدرجأ*

اإلحسان إلى الیتامى و المساكین و المحتاجین من "  35: مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  ."أفضل األعمال الصالحة التي تدخل الجنة

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .ابعة على الكتابأقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمت*

  }}                 أِو اطعام في یوم ذي مسغبة{{
  }}علیھم نار موصدة}}         {{یتیما ذا مقربة{{

  اإلنجاز
  :35التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  دیا وفئویا وجماعیاالسورة فر الجزء من أدعوھم إلى استظھار*  االستظھار

    .التكاثرسورة لأطالبھم باإلعداد *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  میةالممتاز في التربیة االسال: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  ) 20إلى  11من اآلیة (سورة البلد  : الموضوع : عدد الحصص

 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف
  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : لتعلیمیةالوسائل ا
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

  :   أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام للسورة+  )استظھار( البلد  بسورةتذكیر 
أذكر بعض النعم المذكورة في سورة البلد ؟   ما ھي األعمال الصالحة التي تدخل صاحبھا 

  إلى الجنة ؟ 
 ماذا یجب علیك تجاه نعم هللا علیك ؟  ھل ینشغل المؤمن عن عبادة ربھ بمالھ و  : تمھید 
     ولده ؟ 

  التسمیع
وأدعو . أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش*

  .المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
أدعو المتعلمین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم *

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبعوھم إلى تحدید المفردات الأد*
  توفاكم هللا: زرتم المقابر –.        شغلكم جمع المال و التفاخر باألوالد: ألھاكم التكاثر -
              النار: الجحیم –                      .علما ال شك فیھ: علم الیقین -
  

  فھم معاني السورة

  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ؟ بماذا انشغل الناس عن عبادة هللا-
   ؟ متى ستظھر للناس نتیجة لھوھم و غفلتھم عن عبادة هللا -
  ما مصیر من تشغلھ المالھي عن القیام بواجبھ ؟-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

كما , أرضي هللا بأداء ما فرضھ علي من واجبات "  37: لتلمیذ، بالصفحةمثبت بكتاب ا
  "أشكره على جمیع النعم التي أنعم علي بھا

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

             }}      ألھاكم التكاثر{{
  }}ثم لتسألن یومئذ عن النعیم}}         {{لترون الجحیم{{

  اإلنجاز
  :38و  37التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیا أدعوھم إلى استظھار*  االستظھار

   . الغاشیةسورة لعداد أطالبھم باإل*  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  .سورة التكاثر: الموضوع : عدد الحصص
 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف

  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

  :   أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام للسورة+  )استظھار( التكاثر  بسورةتذكیر 
  ماذا علیك أن تفعل لتنال رضا ربك علیك ؟   ما الذي ینبغي أن تفعلھ مقابل نعم هللا علیك؟ 

  ھل تعرفون أسماء أخرى لیوم القیامة ؟       : تمھید 
  "     الغاشیة"سوف نرى اسما آخر لیوم القیامة أال و ھو 

  التسمیع
وأدعو . السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش أسمع*

  .المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
أدعو المتعلمین إلى تالوة السورة مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم *

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبأدعوھم إلى تحدید المفردات ال*
  عین شدیدة الحرارة: عین آنیة -متعبة          : ناصبة –.        القیامة: الغاشیة -
  لعملھا: لسعیھا –          .أشواك طعمھا مر و رائحتھا كریھة: ضریع -
              وسادات: نمارق -ال یسمع فیھا كالم ساقط     : ال تسمع فیھا الغیة -
  

  فھم معاني السورة

  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ؟ كیف تكون وجوه المؤمنین و المؤمنات یوم القیامة-
   ؟  ماذا أعد هللا لھم-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

لمؤمنون و المؤمنات یوم القیامة بما أعد هللا یفرح ا"  46: مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  "تعالى لھم من النعیم

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

       }} تسقى من عین آنیة{{       }}            عاملة ناصبة{{
  }} و أكواب موضوعة{{     }}       وه یومئذ ناعمةوج{{

  اإلنجاز
  :47التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیا أدعوھم إلى استظھار*  االستظھار

   . )26إلى  17اآلیات ( الغاشیةة سورلجزء الثاني من لأطالبھم باإلعداد *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  .)16إلى  1اآلیات ( سورة الغاشیة: الموضوع : عدد الحصص

 :را علىأن یكون المتعلم قاد: األھداف
  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى +  )استظھار( الغاشیة  من سورةبالجزء األول تذكیر 
  :   العام للسورة

و كیف یكون المؤمنون؟  "  كیف یكون الكافرون یوم القیامة ؟  ماذا أعد هللا لھم في جھنم 
  ماذا أعد هللا لھم في الجنة ؟

  أذكر بعض مخلوقات هللا تعالى ؟       : تمھید 
       

  التسمیع
. السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشالجزء من  أسمع*

  .وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم  جزءأدعو المتعلمین إلى تالوة ال*

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبفردات الأدعوھم إلى تحدید الم*
  فعظ و انصح قومك: فذكر -          رفعت: نصبت –.        الجمال: اإلبل -
  رجوعھم: إیابھم –          .بمتسلط جبار: بمصیطر -
  

  فھم معاني السورة

  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ؟ بماذا أمرنا هللا تعالى-
   ؟  قاتھما الغایة من النظر إلى مخلو-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

النظر و التأمل في الخلق طریق لمعرفة عظمة "  49: مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  ".الخالق سبحانھ

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .ات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتابأقرأ اآلی*

  }}      فذكر إنما أنت مذكر{{       }}            أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلقت{{
  

  اإلنجاز
  :50و  49التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیا أدعوھم إلى استظھار*  ھاراالستظ

   .نصرالسورة لأطالبھم باإلعداد *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  ).26إلى  17اآلیات (سورة الغاشیة : الموضوع : عدد الحصص

 :المتعلم قادرا على أن یكون: األھداف
  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  ـــــــــىاألولـ: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

:   أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام للسورة+  )استظھار( الغاشیة  بسورةتذكیر 
و "  كیف یكون الكافرون یوم القیامة ؟  ماذا أعد هللا لھم في جھنم ما معنى الغاشیة ؟ 

  نا عز و جل ؟ كیف نعرف عظمة رب  كیف یكون المؤمنون؟  ماذا أعد هللا لھم في الجنة ؟
  : نبذة مقتضبة عن سبب نزول السورة  : تمھید 

أخرجھم  إذبعد مكوث الرسول صلى هللا علیھ و سلم و المسلمین مدة في المدینة المنورة 
  .عاد إلیھا فاتحا منتصرا فعفا عمن آذوه و أصحابھ من قریش ,منھا كفار قریش

       )لذلك سمیت السورة بالنصر(

  التسمیع
. السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشجزء من الأسمع *

  .وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم  جزءأدعو المتعلمین إلى تالوة ال*

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبات الأدعوھم إلى تحدید المفرد*
  و اطلب منھ المغفرة و العفو: و استغفره –.        دخول مكة: الفتح -
  .جماعات: أفواجا –          .التقدیس و التنزیھ و نعبر عنھ بسبحان هللا: التسبیح -
  

  فھم معاني السورة

  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ؟ كیف دخل الناس في دین هللا-
   ؟ كیف نشكر هللا و نحمده-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لالمتعلمین  ستدرجأ*

یبشر هللا تعالى رسولھ صلى هللا علیھ و سلم بفتح "  52 :مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  ."و یأمره باإلكثار من الشكر و الحمد و اإلستغفار, مكة

  الثانیــــــــة: لحـصــــــةا

  ترتیلالتدرب على ال

  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*
       }}             إذا جاء نصر هللا و الفتح{{                              

  }}      ن توابافسبح بحمد ربك و استغفره إنھ كا{{                       
  

  اإلنجاز
  53 : التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحةأدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیا أدعوھم إلى استظھار*  االستظھار

  . نشقاقاإلسورة لأطالبھم باإلعداد *  اإلعداد القبلي

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  .سورة النصر: الموضوع : الحصصعدد 
 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف

  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

:   أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام للسورة+  )استظھار( النصر  بسورةتذكیر 
  ینا أن نفعل لنشكر نعم هللا علینا ؟   ما المقصود بالفتح ؟   ماذا عل
إذا زلزلت األرض : الزلزلة (ھل تعرفون سورا تتحدث عما سیقع یوم القیامة ؟   : تمھید 
و العدید من السور  –... یوم یكون الناس كالفراش البثوث: القارعة  –... زلزالھا
    )األخرى

  سیحدث یوم القیامة و تبین مصیر المؤمنین و الكافرینسنرى الیوم سورة أخرى تذكر ما 
  . إنھا سورة اإلنشقاق

  التسمیع
. السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشالجزء من أسمع *

  .وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
مع تصحیح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم  جزءأدعو المتعلمین إلى تالوة ال*

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبأدعوھم إلى تحدید المفردات ال*
  .أطاعت أمر ربھا: أذنت لربھا –.        تصدعت: انشقت -
  .یدعو بالھالك: یدعو ثبورا –          .وجب علیھا اإلستماع و اإلنقیاد: حقت -
  .لن یرجع: لن یحور –.    تعمل بجد و جھد إلى أن تلقى هللا: بك كادح إلى ر-
  

  فھم معاني السورة

  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ماذا یجب فعلھ لدخول الجنة ؟-     ؟ عن أي شيء یتحدث هللا في بدایة السورة-
   ؟ كیف یحاسب المؤمنون و المؤمنات یوم القیامة-
  

  االستفادة
بناء استنتاج شفھي للمعنى اإلجمالي، ثم أدعوھم إلى قراءتھ، كما ھو لمین المتعل ستدرجأ*

یأخذ المؤمنون و المؤمنات یوم القیامة كتبھم "  61 :مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  ."بأیمانھم فیحاسبون حسابا یسیرا 

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال

  .، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتابأقرأ اآلیات المحددة مرتلة*
  }} إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقیھ{{             }}     إذا السماء انشقت{{      
  }}      إنھ ظن أن لن یحور{{       }} فأما من أوتي كتابھ بیمینھ{{      

  

  اإلنجاز
  62 :ذ صفحة التمارین الواردة بكتاب التلمیأدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیا أدعوھم إلى استظھار*  االستظھار

  . )25إلى  16اآلیات ( اإلنشقاقسورة لجزء الثاني من لأطالبھم باإلعداد *  اإلعداد القبلي

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: مرجعال
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  .)15إلى  1اآلیات ( سورة اإلنشقاق: الموضوع : عدد الحصص

 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف
  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  م بعض معانیھا العامةفھ.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى +  )استظھار( اإلنشقاق  بالجزء األول من سورةتذكیر 
م القیامة و ذكرت في السورة؟   كیف ما ھي العالمات التي تحدث یو:   العام للسورة

  ُیحاسب المؤمنون و المؤمنات ؟   و الكافرون و الكافرات ؟ 
و ھو الغني عن (لكن بماذا یقسم هللا عز و جل , الناس حین یحلفون یحلفون با� : تمھید 

  ... )السماء, النجوم, القمر, الشمس(؟        یقسم بمخلوقاتھ ) القسم سبحانھ
  بماذا أقسم هللا و عالَم أقسم ؟ سورة في الجزء الثاني من ال سنرى الیوم

  

  التسمیع
. السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشالجزء من أسمع *

  .وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
ح أخطاء اللحن والتالوة، والبدء بأقدرھم مع تصحی جزءأدعو المتعلمین إلى تالوة ال*

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبأدعوھم إلى تحدید المفردات ال*
  .ضم و جمع: وسق –.        حمرة تظھر في السماء وقت الغروب: الشفق -
  .حاال بعد حال: طبقا عن طبق –          .اكتمل و تم نوره: اتسق القمر -
  .غیر مقطوع عنھم: غیر ممنون –.    ي أنفسھم و یضمرونیخفون ف: یوعون -
  

  فھم معاني السورة
  :الفھم، مثل لتقویم أطرح أسئلة *
  ؟ بماذا وعد هللا تعالى الذین یعملون الصالحات-     ؟ بماذا یخبرنا هللا في ھذه اآلیات-
  

  االستفادة
، كما ھو ام إلى قراءتھ، ثم أدعوھعامللمعنى ال ةشفھی خالصةبناء لالمتعلمین  ستدرجأ*

  ." أعد هللا نعیما دائما لمن آمن و عمل صالحا"  64 :مثبت بكتاب التلمیذ، بالصفحة
  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال

  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*
  }} لتركبن طبقا عن طبق{{              }}    و القمر إذا اتسق{{      
  }}      لھم أجر غیر ممنون{{       }} و هللا أعلم بما یوعون{{      

  

  اإلنجاز
  65 :التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیا ونریستظھ*   االستظھار

  . حفظھا استعدادا للدرس القادمو  العصرسورة  بتالوةأطالبھم *  عداد القبلياإل

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: دةالما

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  ).25إلى  16اآلیات (سورة اإلنشقاق : الموضوع : عدد الحصص

 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف
  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

:   أسئلة حول معاني اآلیات و المعنى العام للسورة+  )استظھار( اإلنشقاق  بسورةكیر تذ
ما ھي العالمات التي تحدث یوم القیامة و التي ذكرت في السورة؟   كیف یكون حساب 

  المؤمن و المؤمنة ؟   و العاصي و العاصیة ؟  بم أقسم هللا تعالى في السورة ؟
   .بم أقسم تعالى في سورة العصر و على ماذا أقسمسنرى إن شاء هللا  : تمھید 

  

  التسمیع
. السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشالجزء من أسمع *

  .وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھم

  القراءات الفردیة
والتالوة، والبدء بأقدرھم  مع تصحیح أخطاء اللحن جزءأدعو المتعلمین إلى تالوة ال*

  .علیھا

  الشرح

  :ة لبیان معناھا، مثلصعبأدعوھم إلى تحدید المفردات ال*
  .الھالك و الضیاع: الخسر –.        یقسم هللا تعالى بالزمان: و العصر -
  .أوصى بعضھم بعضا: تواصوا –          .األعمال الحسنة: الصالحات -
  

  فھم معاني السورة
  :الفھم، مثل لتقویم  أطرح أسئلة*
  ؟ و على ماذا أقسم-    ؟ أقسم هللا تعالى في سورة العصربماذا -
  من ھم الذین حفظھم هللا من الھالك و الخسران ؟-

  االستفادة
، ، ثم أدعوھم إلى قراءة اإلستفادةعامللمعنى ال ةشفھی خالصةبناء لالمتعلمین  ستدرجأ*

با� و العمل الصالح و التناصح طریق النجاح في اإلیمان "  67 :بكتاب التلمیذ، الصفحة
  ." الدنیا و اآلخرة

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ترتیلالتدرب على ال
  .أقرأ اآلیات المحددة مرتلة، مع مطالبتھم بإرھاف السمع والمتابعة على الكتاب*

  }} تواصوا بالصبرو تواصوا بالحق و {{             }}     إن اإلنسان لفي خسر{{      
  

  اإلنجاز
  68و  67 :التمارین الواردة بكتاب التلمیذ صفحة أدعوھم إلى إنجاز *

   یتم التصحیح جماعیا ثم فردیا

  السورة فردیا وفئویا وجماعیاون ریستظھ*   االستظھار

  . تمھیدا للدعم و التثبیتبمراجعة كل السور السابقة أطالبھم *  اإلعداد القبلي

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  .سورة العصر: الموضوع : عدد الحصص
 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف

  .تالوة السورة تالوة جیدة، ثم استظھارھا. 1
  فھم بعض معانیھا العامة.2 

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -شریط صوتي 



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  دعم و تثبیت التعلمات

  یخصص أسبوع التثبیت و الدعم إلنجاز أنشطة مختلفة یستثمر فیھا التالمیذ كل تعلماتھم
   

  من األسبوع الثاني إلى العاشر و یتعلق األمر) القرآن الكریم(لتزكیة السابقة في مدخل ا
  
  الھمزة و الماعون   –الشرح  –قریش  –الفیل  –الفاتحة : سور ب 

  
  كما أنھا تتداخل مع) اإلجمالي و معاني المفردات(التعلمات تشمل الحفظ و الترتیل و الفھم 

  
  .القسط و الحكمة, اإلقتداء, اإلستجابة, تعلمات أخرى في مداخل العقیدة 

  
  : أنشطة مقترحة 

  .باسم السورة التي أخذت منھاذكر آیة واحدة و مطالبة التلمیذ . 1
   

حول معاني بعض  ه استفسار الترتیل و إعطاء آیة و دعوتھ إلكمال الحفظ مع. 2
  .المفردات

  
  .علیھاسرد المعنى اإلجمالي لسورة من ھذه السور و مطالبة التلمیذ بالتعرف . 3
  
محاولة ھدم , أسئلة حول الوقائع المتضمنة في بعض السور مثل حادثة شق الصدر. 4

  .السفر للتجارة صیفا و شتاء, الكعبة
  
  .تلمیذان أحدھما یذكر آیة من إحدى السور و اآلخر یكمل اآلیة التي تلیھا و ھكذا. 5
  
  

ثم ُتصحح جماعیا على   75الواردة بكتبھم في الصفحة تمارین ال) فردیا(ینجز األطفال 
  .السبورة

     

 

 

 الثاني: المستوى   :ذةالجذا

  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع
  اإلسالمیة التربیة: المادة

  : الوحدة

 ]القرآن الكریم[تزكیة ال: المــدخل  : األسبوع

  .تثبیتالدعم و أسبوع ال  : الموضوع 6: عدد الحصص
 : األھداف

  .حة إلى الماعون في اإلجابة عن تمارین مختلفةمن الفات المقررة السورتعلماتھ خالل  أن یستثمر التلمیذ. 1
  : الوسائل التعلیمیة

   الدفاتر– السبورة-التلمیذ، كتاب -



 
 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تمھید

نھا ؟      الذین یعبدون من دون هللا آلھة أخرى أو یشركو" المشركون"ما معنى كلمة 
  . في عبادتھ

  .سوف نقرأ النص التالي و نتعرف على ما كان یعبد الناس قبل مجيء اإلسالم

  أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات   القراءة واإللتزام

  الفھم
  ماذا كان یعبد الناس قبل اإلسالم ؟ -
  إلى ماذا دعا الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ -
  اتجاه هللا تعالى ؟ ما ھو واجبنا -

  االستفادة
  : بعد المناقشة یتم التوصل إلى 

أن هللا بعث رسولھ صلى هللا علیھ و سلم لدعوتنا إلى توحید هللا و عبادتھ و تطھیر  
  .قلوب العباد من الشرك

  " الطھارة"یطالب التالمیذ بالبحث عن معنى   اإلعداد القبلي

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ھیدالتم
  ماذا كان الناس یعبدون قبل اإلسالم ؟  : تذكیر 

  إلى ماذا دعاھم الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟          
  ما ھو واجبك اتجاه هللا تعالى ؟         

  اإلنجاز

  
  

  .ثم تصحح جماعیا و فردیا 13یتم إنجاز التمارین الواردة بكتاب التلمیذ الصفحة 

    الحفظ وااللتزام
  ھا � فال أعبد إال إیاهحیاتي كل

الطھور شطر " تحضیرا لدرس الحكمة " الطھارة"یطالب التالمیذ بالبحث عن معنى   اإلعداد القبلي
  "اإلیمان

 

 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة اإلسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 القسط: المــدخل  : األسبوع
  ال أشرك بربي أحدا قوال و عمال: الموضوع : عدد الحصص

 :أن یكون المتعلم قادرا على: األھداف
  .قوال و عمال أتعرف حق هللا تعالى في عدم اإلشراك بھ. 1
  .ألتزم اإلیمان با� وحده ال شریك لھ. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

 

 

  میة التعلمیةاألنشطة التعلی  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

  

إلى ماذا دعاھم , كان الناس قبل اإلسالم یعبدون األصنام و معبودات أخرى: تذكیر 
  الرسول صلى هللا علیھ و سلم بعد مقدمھ ؟    كم من إلھ علینا أن نعبد ؟  

ئ من ولد أعرج یلبس مالبس معاذا ابن الجیران یضحك و یسخر و یستھزرأیت : تمھید 
ما رأیك فیما فعلھ ؟  و بماذا تنصحھ ؟   لماذا ؟      الیوم سوف نتحدث عن . ممزقة

  . الكراھیة و السخریة و اإلستھزاء و موقف المسلم منھا

  الفھم القراءة و

  

  :ثم أطرح أسئلة لتقویم الفھم أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات 
  و ھل یسخر منھ و یعیبھ ؟- یكره المسلم أخاه المسلم ؟                      ھل -

  ما الذي ینھاه عن ذلك ؟ -                           

  نتاجاالست
   :من خالل أجوبة التالمیذ و مناقشتھم یتم استخالص اإلستنتاج التالي 

و ھذا ما كان یفعلھ , منھ و أحترم غیري و ال أسخر, أحب و ال أكره) مسلمة(أنا مسلم  
  .الرسول صلى هللا علیھ و سلم

ھل تساھم أنت أیضا في نظافة المنزل (   من الذي یعتني بنظافة بیتكم ؟                    اإلعداد القبلي
  )؟ 

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  

  ذا ؟    بماذا تنصحھا ؟ و لما, سلمى تكره أمیمة ابنة الجیران: تذكیر 

  

  اإلنجاز

  

  
  

  .ثم تصحح جماعیا و فردیا 28و  27یتم إنجاز التمارین الواردة بكتاب التلمیذ الصفحتین 

  " یا أیھا الذین آمنوا ال یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیرا منھم: "قال هللا تعالى   الحفظ وااللتزام
  11الحجرات آیة 

  وم بھا في المنزل بعد إنجاز واجباتك المدرسیة ؟ما ھي األعمال التي تق  اإلعداد القبلي

 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة اإلسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 القسط: المــدخل  : األسبوع

  .أطھر قلبي من الكراھیة و السخریة: الموضوع : عدد الحصص

 : األھداف
  .أن یتعرف التلمیذ  معاني الكراھیة و السخریة و الھمز و اللمز و اإلستھزاء. 1
  .أن یرفض كل أشكال الكراھیة و السخریة. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

ماذا ؟ ھل تحفظ آیات من القرآن الكریم تدل ل ؟   من ماذا علیك أن تطھر قلبك: تذكیر 
  على ذلك ؟

و غالبا , عمر ولد ُمسرف یكثر من األكل حتى أنھ ال یستطیع القیام من مكانھ": تمھید 
ما رأیك فیما یفعل عمر؟   و "         .ما یلقي ما زاد عن حاجتھ من الطعام في القمامة

   بم تنصحھ ؟  لماذا ؟ 

  و الفھمالقراءة 

ثم تطرح األسئلة التالیة لتقویم التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات  أدعو
  :الفھم 

  ماذا أستفید من الصورة ؟-ا هللا سبحانھ ؟                      نعن أي شيء نھا-
  ماھي اآلیة التي تفید أن هللا تعالى سیسألنا عن النعم یوم القیامة ؟ -            

  : خالل أجوبة التالمیذ و مناقشتھم یتم استخالص اإلستنتاج التالي من   االستنتاج
  ".أجتنب اإلسراف في األكل و الشرب ألن الذي أطعمني و سقاني نھاني عن ذلك" 

  أطالب المتعلمین بالبحث عن آداب األكل و الشرب تمھیدا لدرس الحكمة                    اإلعداد القبلي

  ــــــةالثانیــ: الحـصــــــة

  التمھید
  

  ؟     ماذا تقول لمراد الذي أكل كثیرا حتى أوجعھ بطنھ: تذكیر 

  

  اإلنجاز

  
  

  .ثم تصحح جماعیا و فردیا 41الواردة بكتاب التلمیذ الصفحة  یتم إنجاز التمارین

  29ف آیة األعرا." و كلوا و اشربوا و ال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین: "قال هللا تعالى   الحفظ وااللتزام

   إسأل أباك أو أمك عن بعض آداب األكل و الشرب  اإلعداد القبلي

 

 

 

 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة اإلسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 القسط: المــدخل  : األسبوع

  .ال أسرف في أكلي و شربي: الموضوع : عدد الحصص

 : األھداف
  .لغایة من عدم اإلسراف في األكل و الشربأن یدرك التلمیذ  ا. 1
  .أن یبدي رأیھ في بعض عادات األكل و الشرب. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

  

قف اإلسالم من اإلسراف في الطعام و الشراب ؟   لماذا ؟ ھل تحفظ آیات ما مو: تذكیر 
  من القرآن الكریم تدل على ذلك ؟

یشرع في تقطیع األزھار و , صدیقك علي عندما یدخل إلى الحدیقة العمومیة: "تمھید 
و إذا مر بالقرب منھ , الدوس على األعشاب و شد بعض أغصان األشجار إلى أن تتكسر

لي ما رأیك فیما یفعل عف"         ككلب أو قط فإنھ یضربھ أو یرشقھ بالحجارة حیوان ما
  ؟   و بم تنصحھ ؟  لماذا ؟  

  القراءة و الفھم

أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات ثم تطرح األسئلة التالیة لتقویم 
  :الفھم 

  ؟ سخر هللا لإلنسانماذا -؟                       من خلق ھذا الكون العظیم-
كیف أعتني و أحافظ على بیئتي ؟   –.           أذكر بعض مكونات البیئة  -            

  لماذا ؟ 

  االستنتاج
ثم یقرأ عدة مرات , من خالل أجوبة التالمیذ و مناقشتھم یتم استخالص اإلستنتاج التالي 

 :  
  ."لجمیعالمحافظة على البیئة و اإلعتناء بھا مسؤولیة ا"

, الشارع, البیت(دورھم في إصالح محیطھم أطالب المتعلمین بالبحث عن                     اإلعداد القبلي
  ...), المدرسة

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  

    كیف تساھم أنت في الحفاظ على بیئتك ؟     ؟ المحافظة على البیئة مسؤولیة من: تذكیر 

  

  اإلنجاز

  
  

  .ثم تصحح جماعیا و فردیا 56یتم إنجاز التمارین الواردة بكتاب التلمیذ الصفحة 

  

  الحفظ وااللتزام

  
  ." لنجعل حینا نظیفا و جمیال"

   كیف تساھم في إصالح محیطك ؟  اإلعداد القبلي

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة اإلسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 القسط: المــدخل  : األسبوع

  .أعتني ببیئتي: الموضوع : عدد الحصص

 : األھداف
  .یتعرف بعض مكونات البیئةأن . 1
  .یعتني بمكونات البیئة بسقي النبات و عدم تقطیع األشجار و الرفق بالحیوانأن . 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  

  تمھید

ما رأیك في من یؤذي الحیوانات و یعاملھا بقسوة ؟   في من یكسر أغصان : تذكیر 
األشجار و یخرب زھور الحدائق العمومیة ؟      بماذا تنصح من یصطاد العصافیر من 

جمع األزبال و غرس شتائل ما رأیك في خالد الذي شارك جیران حیھ في أصدقائك ؟     
    األشجار ؟

رشید یھمل واجباتھ المدرسیة و یتغیب كثیرا عن الدراسة و ال ینتبھ في القسم : "تمھید 
  ؟   و بم تنصحھ ؟    ما رأیك فیما یفعلھ "         و یفضل الكسل و الخمول

  القراءة و الفھم

ذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات ثم تطرح األسئلة التالیة لتقویم أدعو التالمی
  :الفھم 

  ؟ قالت لھ سلمىماذا -؟                       ماذا فضل سعد على الحضور إلى المدرسة -
             ما رأیك أنت في سلوك سعد  ؟ -            

  االستنتاج
ثم یقرأ عدة  , یتم استخالص اإلستنتاج التالي من خالل أجوبة التالمیذ و مناقشتھم 

  : مرات 
  ."أعمل بجد و اجتھاد اقتداء برسول هللا صلى هللا علیھ و سلم"

  .األعمال التي علیھم القیام بھا من أجل النجاح في الدراسةأطالب المتعلمین بالبحث عن   اإلعداد القبلي

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  

؟     ماذا علیك فعلھ لكي تنجح في دراستك؟      بماذا تنصح المتكاسلین في القسم: تذكیر 

  

  اإلنجاز

  
  

  .ثم تصحح جماعیا و فردیا 71یتم إنجاز التمارین الواردة بكتاب التلمیذ الصفحة 

  

  الحفظ وااللتزام

  
  ." أحرص على اإلجتھاد في دروسي"

  .أحادیث نبویة حول قیمة العمل و إتقانھ  یطالب التالمیذ بالبحث عن  اإلعداد القبلي
   كیف تتقن عملك ؟

 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة اإلسالمیة: المرجع

  المیةاإلس التربیة: المادة
  : الوحدة

 القسط: المــدخل  : األسبوع

  .أعمل و أجتھد: الموضوع : عدد الحصص

 : األھداف
  .یستخلص قیمة العمل و اإلجتھاد من ھدي الرسول صلى هللا علیھ و سلمأن . 1
  .من أجل النجاح في دراستھ) ة(یحدد عملھ كتلمیذ أن . 2

  : الوسائل التعلیمیة
   لدفاترا– السبورة-التلمیذ كتاب



 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

  

  

أو  بم تنصح المتھاونین في عملھم    ؟ ماذا علیك فعلھ لكي تنجح في دراستك: تذكیر 
   الغشاشین ؟

ماذا علینا فعلھ تجاه ھذه         .أذكروا بعض النعم التي أنعم بھا هللا تعالى علینا: تمھید 
  .النعم ؟    الحمد و الشكر قوال و عمال

سنتابع في درسنا الیوم كیف "  الصحة"من بین النعم التي ال تحصى و ال تعد نعمة 
     :یھا نحافظ عل

  القراءة و الفھم

أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات ثم تطرح األسئلة التالیة لتقویم 
  :الفھم 

  ؟ كیف یحفظ اإلنسان صحتھ -؟                       بماذا أمر اإلسالم الناس -
  ؟            بمن یقتدي في ذلك -                              

  ستنتاجاال
ثم یقرأ عدة  , من خالل أجوبة التالمیذ و مناقشتھم یتم استخالص اإلستنتاج التالي 

  : مرات 
  ."الصحة نعمة تجب المحافظة علیھا"

في المدرسة التي علیھم القیام بھا الصالحة األعمال بعض أطالب المتعلمین بالبحث عن   اإلعداد القبلي
  .م تجنبھاو بعض األعمال غیر الصالحة التي علیھ

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  

  ؟      كیف نحافظ على صحتنا: تذكیر 

  

  اإلنجاز

  
  

  .ثم تصحح جماعیا و فردیا 82یتم إنجاز التمارین الواردة بكتاب التلمیذ الصفحة 

  الحفظ وااللتزام

  
  :قال هللا تعالى                               

   29سورة األعراف اآلیة   ."ال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین و كلوا و اشربوا و"
  
  

في المدرسة التي علیھم القیام بھا الصالحة األعمال بعض أطالب المتعلمین بالبحث عن   اإلعداد القبلي
  و بعض األعمال غیر الصالحة التي علیھم تجنبھا

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة اإلسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 القسط: المــدخل  : األسبوع

  .أحافظ على صحتي:الموضوع : عدد الحصص

 : األھداف
  .یمة المحافظة على الصحةأن یدرك المتعلم ق .1
  .أن یستثمر مكتسباتھ السابقة في المحافظة على صحتھ .2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  ، فما معنى ذلك؟))ید المولودع(( هللا غدا إن شاء: لقد سمعت أمك تقول*  وضعیة االنطالق

  المالحظة
والتعبیر عن مكوناتھا  أدعوھم إلى مالحظة الصورة المدرجة بالكتاب المدرسي *

  .ومحتویاتھا، وداللة ذلك

  التذكیر
  :، مثلاطرح أسئلة الختبار مكتسباتھم المتعلقة بسورة الفیل* 
  ھل تحفظ السورة التي تذكر قصة الفیل؟ -
  من ولد في تلك الحادثة؟-

  القراءات واالقتداء

  :قراءة النص المرفق، مع طرح أسئلة الختبار فھم مضمونھ، مثل أدعوھم إلى*
  متى ولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم؟-
  من ھو أبوه؟-
  ومن ھي أمھ؟-
  كیف نشأ الرسول صلى هللا علیھ وسلم؟-
  من كفل الرسول صلى هللا علیھ وسلم في صغره؟-

  والحفظ االستنتاج
یا، ثم أدعوھم لقراءة البیت الشعري فھأدعوھم إلى استخالص استنتاج للموضوع ش*

  المثبت بكتاب التلمیذ  ألحمد شوقي،
  البحث عما یتعلق بحادثة شق صدر الرسول صلى هللا علیھ و سلم في صباه أدعوھم إلى *  اإلعداد القبلي

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
 
  .........من ھي أمھ ؟  متى كان ؟ من یذكرنا بمولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم؟-

  االستثمار والدعم

  :أدعوھم إلى إنجاز المطلوب على الدفاتر*
  :امإل الفراغ بما یلي-1

  أبو طالب –یتیما  –جده 
تربیتھ من .................... فتولى .................... نشأ الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

  ..........بعد 
  .عبد المطلب

  :صحیحلون الجواب ال-2
  :ولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم

  بعد عــــــام الفیــــــــــل  عــــــــام الفیـــــــــــــل
  :صل بسھم -3

  :  *تذكرنا سورة الفیل بــ

  مولد النبي صلى هللا علیھ وسلم*  
سفر النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى *

  .الشام
    ھجوم أبرھة على مكة المكرمة*

  القبلياإلعداد 
  

  .أطالبھم بحفظ سورة قریش وتعرف معانیھا*

  

 الثاني :المستوى   :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 ]السیرة[قتداء اال: المــدخل  : األسبوع

  .مولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم ونشأتھ: الموضوع : عدد الحصص
 :أن یكون المتعلم قادرا على :األھداف

  .صة مولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم ونشأتھتعرف جوانب من ق .1
  : الوسائل التعلیمیة

   الدفاتر– السبورة-التلمیذ  كتاب



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

  من ھو الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ أبوه ؟ أمھ ؟ جده ؟ من الذي كفلھ ؟ : تذكیر 
 أین ولد ؟ متى ولد ؟          
من منكم سمع عن حادثة شق صدر الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟  في أیة   :تمھید 

  سورة ذكرت ؟
و لما . سعدیةلما ُولد الرسول محمد صلى هللا علیھ و سلم أرضعتھ سیدة اسمھا حلیمة ال 

و میكائیل في  علیھ السالمبلغ الرابعة من عمره كان یلعب مع رفاقھ إذ جاءه جبریل 
صورة رجلین علیھما ثیاب بیض فأضجعاه و شقا بطنھ و استخرجا قلبھ و شقاه و أخرجا 

  .    منھ علقة سوداء ثم غسال جوفھ و قلبھ و أرجعاه إلى مكانھ

  المالحظة
  التذكرو 

    ."أالحظ و أتذكر"قراءة نص أدعوھم إلى *
  :حول موضوع الدرسقة سابھم العارفاطرح أسئلة الختبار م* 
  ؟ من یعرف شیئا عن حادثة شق الصدر-
  ؟أذكر السورة التي تثبت ذلك -

  فھموال ةالقراء
  : ُیقرأ النص عدة مرات ثم تطرح األسئلة التالیة *
 ر سیدنا جبریل صدره ؟كم كان عمر الرسول صلى هللا علیھ و سلم عندما طھ-
  ما الغایة من ذلك ؟-

  االستنتاج والحفظ
  :اإلستنتاج الوارد بالكتاب ثم تذكره  أدعوھم إلى قراءة*
   ."شرح هللا صدر رسولھ صلى هللا علیھ و سلم و طھر قلبھ من العیوب و األدناس" 

  .موالیةللحصة ال قراءة و حفظ سورة الماعون إعداداأدعوھم إلى *  اإلعداد القبلي
  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  ما ھي المعجزة التي حدثت للرسول صلى هللا علیھ و سلم في صغره ؟ : تذكیر *

  في أیة سورة ذكرت ؟    ما الھدف من شق صدر الرسول صلى هللا علیھ وسلم؟          
  

  االستثمار والدعم
  .من الكتاب 22حة التمارین الواردة بالصفأدعوھم إلى إنجاز *

  .تصحح جماعیا ثم فردیا
  

  
  اإلعداد القبلي

  

  
   .المتعلمین بالبحث عن بعض عالمات نبوة سیدنا محمد صلى هللا علیھ و سلم أطالب*

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 ]السیرة[قتداء اال: المــدخل  : األسبوع

  .المطھر )صلى هللا علیھ و سلم( الرسول: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  ).التزكیة و التطھیر(أن یتعرف المتعلم الغایة من حادثة شق الصدر . 1
  .أن یقبل على الطھارة الظاھریة و الباطنیة -2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ  كتاب



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

   ؟ من شق صدر الرسول صلى هللا علیھ و سلم في صغره: تذكیر 
  لماذا ؟      في أیة سورة ذكرت حادثة شق الصدر ؟         
سوف نتعرف على بعض عالمات نبوة سیدنا محمد صلى هللا  في درسنا الیوم:  تمھید 

  . علیھ و سلم قبل أن یوحي هللا إلیھ

  المالحظة
  التذكرو 

  .  "أالحظ و أتذكر"قراءة نص أدعوھم إلى *
  :قةسابھم العارفاطرح أسئلة الختبار م* 
  ؟ لماذا كانت قریش تسافر صیفا و شتاء -
  ؟ تحكي ذلكالسورة التي  ما ھي-

  فھموال ةاءالقر

  :  لتقویم الفھم ُیقرأ النص عدة مرات ثم تطرح األسئلة التالیة*
 ؟ كیف عرف الراھب بحیرى أن محمدا سیكون نبیا-
ما واجبك  ؟ ما ھي العالمات التي عرف بھا الراھب نبوة النبي صلى هللا علیھ و سلم-

  تجاھھا ؟  

  االستنتاج والحفظ
  :د بالكتاب ثم تذكره اإلستنتاج الوار أدعوھم إلى قراءة*
تظلیل الغمامة لمحمد صلى هللا علیھ و سلم و وجود خاتم النبوة بین كتفیھ من عالمات " 

   ."النبوة التي الحظھا الراھب بحیرى
  .للحصة الموالیة إعدادا تكاثرقراءة و حفظ سورة الأدعوھم إلى *  اإلعداد القبلي

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  ؟  العالمات التي دلت على نبوة محمد صلى هللا علیھ و سلمما ھي : كیر تذ*

  ؟     من الذي الحظ ھذه العالمات و شھد بنبوة رسولنا الكریم          
  

  االستثمار والدعم
  .من الكتاب 36التمارین الواردة بالصفحة أدعوھم إلى إنجاز *

  .تصحح جماعیا ثم فردیاثم 
  

  
  اإلعداد القبلي

  

  
   .الكتب السماویة التي أنزل هللا تعالى على بعض رسلھالمتعلمین بالبحث عن  أطالب*

  

  

  

  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 ]السیرة[قتداء اال: ــدخلالم  : األسبوع

  .قصة الراھب بحیرى: عالمات النبوة  : الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .عالمات نبوة الرسول صلى هللا علیھ وسلم من خالل قصة الراھب بحیرىأن یتعرف المتعلم . 1
  .یتشوق لمعرفة المزید عن حیاة الرسول صلى هللا علیھ و سلمأن  -2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ  كتاب



  

  لیمیة التعلمیةاألنشطة التع  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

   ؟ ما ھي بعض عالمات النبوة التي الحظھا الراھب بحیرى: تذكیر 
  

  ما ھي الكتب السماویة التي أنزل هللا على بعض رسلھ ؟     :  تمھید 
  تي سبقت نزول لقد ذكر الرسول صلى هللا علیھ و سلم في الكتب السماویة ال           

  التوراة و اإلنجیل  : القرآن 

  المالحظة
  التذكرو 

  
  .  "أالحظ و أتذكر"قراءة نص أدعوھم إلى *
  :قةسابھم العارفاطرح أسئلة الختبار م* 
  التوراة ؟     اإلنجیل ؟     ؟  على من أنزل هللا القرآن الكریم-
  

  فھموال ةالقراء

  : ثم تطرح األسئلة التالیة لتقویم الفھم  عدة مرات" أقرأ و أفھم"ُیقرأ النص *
  
  ؟ ما ھي عالمات النبوة التي ظھرت على النبي صلى هللا علیھ و سلم في صغره-

 
  ؟   من من األنبیاء بشر بمحمد صلى هللا علیھ و سلم-

  االستنتاج والحفظ

  :اإلستنتاج الوارد بالكتاب ثم تذكره  أدعوھم إلى قراءة*
  
بھ من  طرف األنبیاء السابقین ھو نبینا محمد صلى هللا علیھ و  إن الرسول المبشر " 

   ."سلم
  

  .للحصة الموالیة إعدادا نصرقراءة و حفظ سورة الأدعوھم إلى *  اإلعداد القبلي
  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  ما ھي العالمات التي دلت على نبوة محمد صلى هللا علیھ و سلم ؟ : تذكیر *

  من ھم األنبیاء الذین بشروا بھ ؟؟     في أي الكتب السماویة ُبشر بقدومھ          
  

  االستثمار والدعم

  
  .من الكتاب 51التمارین الواردة بالصفحة أدعوھم إلى إنجاز *

  .ثم تصحح جماعیا ثم فردیا
  

  
  اإلعداد القبلي

  

  
 علیھ و سلم في المھن التي مارسھا الرسول صلى هللالمتعلمین بالبحث عن  أطالب*

   .صغره و شبابھ
  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 ]السیرة[قتداء اال: المــدخل  : األسبوع

  .المبشر بھ )لى هللا علیھ و سلمص( الرسول: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .بعض عالمات النبوة و البشارات للرسول صلى هللا علیھ وسلمأن یتعرف المتعلم . 1
  .یعدد األنبیاء الذین بشروا بنبوة محمد صلى هللا علیھ و سلمأن  -2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ  كتاب



  

  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  ــىاألولــــــــ: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

  ؟  رسولنا محمد صلى هللا علیھ و سلمما ھي بعض عالمات نبوة : تذكیر 
في أي الكتب السماویة التي سبقت نزول القرآن ذكر رسولنا صلى هللا علیھ و          

 سلم ؟  من ھم األنبیاء الذین بشروا بھ ؟
 علیھ و سلم في صغره و ھل بحثھم عن المھن التي زاولھا الرسول صلى هللا : تمھید 

  ما ھي ؟     شبابھ ؟

  المالحظة
  التذكرو 

  
  : مالحظة الصورة و اإلجابة عن األسئلة أدعوھم إلى *

  ھل تعرفون آیة تدعو إلى الكدح و العمل ؟ ؟ ما ھي المھنة المرتبطة بھذه الصورة 
  

  فھموال ةالقراء

  : التالیة لتقویم الفھم  عدة مرات ثم تطرح األسئلة" أقرأ و أفھم"ُیقرأ النص *
  
 ؟ بماذا اشتغل الرسول صلى هللا علیھ و سلم في صغره و شبابھ-
  ؟   لمن كان یرعى الرسول صلى هللا علیھ و سلم الغنم في صغره-

  االستنتاج والحفظ

  : حفظھاإلستنتاج الوارد بالكتاب ثم  أدعوھم إلى قراءة*
  
ر مال اإلنسان ما اكتسبھ بكده و عرق یعلمنا الرسول صلى هللا علیھ و سلم أن خی" 

   ."جبینھ
  

  .للحصة الموالیة صر إعداداعقراءة و حفظ سورة الأدعوھم إلى *  اإلعداد القبلي
  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  ؟  بماذا اشتغل الرسول صلى هللا علیھ و سلم في طفولتھ و شبابھ: تذكیر *

  نسان ؟ما ھو خیر مال اإل           
  

  االستثمار والدعم

  
  .من الكتاب 66التمارین الواردة بالصفحة أدعوھم إلى إنجاز *

  .ثم تصحح جماعیا ثم فردیا
  

  
  اإلعداد القبلي

  

  
الرسول صلى هللا علیھ إیاھا علمنا  آداب األكل التيالمتعلمین بالبحث عن بعض  أطالب*

   .و سلم
  

  

  

 الثاني: المستوى   :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 ]السیرة[قتداء اال: المــدخل  : األسبوع

  .الرعي: ) صلى هللا علیھ و سلم(الرسول  كدح: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .في صغره و شبابھ لرسول صلى هللا علیھ وسلما لمھن التي تعاطاھاایتعرف المتعلم  أن. 1
  .و سلوكھ صلى هللا علیھ و سلم یستخلص قیمة العمل من ھدیھ أن  -2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ  كتاب



  

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  وضعیة االنطالق

  ؟  علیھ و سلم في صغره و شبابھالمھن التي زاولھا الرسول صلى هللا ما ھي : تذكیر 
 ؟   ما ھو خیر مال یكسبھ اإلنسان         

ماذا تقول قبل األكل أو الشرب ؟  و ماذا تقول بعدھما؟     من علمنا ھذه اآلداب  : تمھید 
    و غیرھا ؟       إنھ الرسول صلى هللا علیھ و سلم    

  المالحظة
  التذكرو 

  
  : اإلجابة عن األسئلة  مالحظة الصورة وأدعوھم إلى *

  ماذا یقول عند األكل ؟؟   ماذا یفعل الولد في الصورة

  فھموال ةالقراء

  : عدة مرات ثم تطرح األسئلة التالیة لتقویم الفھم " أقرأ و أفھم"ُیقرأ النص *
  
 و ماذا علمنا أیضا ؟     ؟ من علمنا آداب األكل و الشرب-
  ذا ؟لما؟   ھل تحافظ أنت على ھذه اآلداب-

  االستنتاج والحفظ

  :اإلستنتاج الوارد بالكتاب ثم حفظھ  أدعوھم إلى قراءة*
  
و أقتدي بھ في أخالقھ و عبادتھ و تعاملھ مع رسول صلى هللا علیھ و سلم أحب " 

   ."الناس
  

  اإلعداد القبلي
دعم و التثبیت لحصة ال إعدادا الغاشیة و اإلنشقاق, سور العصر مراجعةأدعوھم إلى *

  .)قرآن(التزكیة في 
  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  ؟  ماھي بعض اآلداب التي علمنا رسولنا صلى هللا علیھ و سلم: تذكیر *

  ؟ فیم أقتدي برسول هللا صلى هللا علیھ و سلم           
  

  االستثمار والدعم

  
  .من الكتاب 78التمارین الواردة بالصفحة أدعوھم إلى إنجاز *

  .تصحح جماعیا ثم فردیاثم 
  

  
  اإلعداد القبلي

  

  
  .بمراجعة كل دروس اإلقتداء السابقةالمتعلمین  أطالب*
  

  

 

 

 

 الثاني: المستوى   :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 ]السیرة[قتداء اال: المــدخل  : األسبوع

  .أقتدي بھ: ) صلى هللا علیھ و سلم( أحب رسول هللا: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .لیھ و سلمیوظف التلمیذ مكتسباتھ من خالل ما تعلمھ من سیرة الرسول صلى هللا عأن . 1
  .یقتدي بالرسول صلى هللا علیھ و سلم في أقوالھ و أفعالھأن  -2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ  كتاب



 

 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تمھید
  ماذا علیك أن تفعل قبل كل صالة ؟                أن تتوضأ

  ھل الطھارة تقتصر على الوضوء فقط ؟         ماذا علي أن أطھر أیضا ؟  
  

  الفھم القراءة و

  

  : ثم اإلجابة عن األسئلة المیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات أدعو الت
  كیف نستعد للصالة ؟ -
  ھل تقتصر الطھارة على البدن و الثوب فقط ؟ -
  ما ھي أنواع الطھارة األخرى ؟ -

  : الخالصة التالیةبعد المناقشة یتم التوصل إلى   نتاجاالست
  ". ي و جسمي و ثیابي و محیطيأحرص على طھارة قلب )مسلمة(مسلم  اأن" 

  بالحرص على الطھارة الظاھریة و الباطنیة یطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
   یراجعون سورة الشرح استعدادا للحصة المقبلة

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  التمھید
  ؟   ما ھي أنواع الطھارة: تذكیر 

  ؟  افیةھل طھارة البدن و الثوب و المكان ك         
         

  اإلنجاز

  :  أضع عالمة أمام الجواب الصحیح -1
  خطأ  صحیح  

      .ال أھتم بنظافة ثیابي
      یجب أن أشارك في حمالت النظافة

      أطھر قلبي من الشرك
      الطھور نصف اإلیمان

   
  الشرك  –األوساخ  –اإلقتصاد : أكمل بما یأتي  -2     

  ............... و بدنھ و ثوبھ من ............... ..المؤمن یھتم بتطھیر قلبھ من 
  . في استعمال الماء واجب.................. اعلموا أن 

  الحفظ وااللتزام
  

  "الطھور شطر اإلیمان: "قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم 
  

لدروس السابقة في الفیل و قریش و بمراجعة ا, بمراجعة سور الفاتحة یطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
  . القسط و الحكمة,اإلستجابة , اإلقتداء , التزكیة 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 الحكمة: المــدخل  : األسبوع

  الطھور شطر اإلیمان: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .أتعرف فضل الطھارة. 1
  .ألتزم الطھارة بجمیع أنواعھا. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ ابكت



 

 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تمھید
عد أن تنجزوا واجباتكم كنت قد سألتكم عن األعمال التي تقومون بھا في المنزل ب

ما ھي ھذه األعمال ؟    ھل تساعدون أمھاتكم و آبائكم في نظافة البیت و , المدرسیة
  ترتیبھ ؟     كیف ؟      

  الفھمالقراءة و

   :ثم اإلجابة عن األسئلة  أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات
  ؟فة البیت مسؤولیة األم وحدھا ھل نظا-       ؟ كیف یعیش أفراد األسرة  -
  ؟ كیف أحافظ على نظافة بیتي  -

  نتاجاالست

  
  : بعد المناقشة یتم التوصل إلى الخالصة التالیة

  
  " .یعتني المسلم بطھارة بیتھ كما یعتني بطھارة قلبھ" 

  

  اإلعداد القبلي

  
سط و الحكمة یطالب التالمیذ بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و الق

  . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم
  

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ھل اإلعتناء بالمنزل مسؤولیة األم وحدھا ؟  كیف تساعد أمك في أعمال البیت ؟   التمھید

  اإلنجاز
  .من كتاب التلمیذ ثم تصحح جماعیا و فردیا 29یتم إنجاز التمارین الواردة بالصفحة 

  

  

  الحفظ وااللتزام

  

  
  

  ."ما أجمل اإلنسان إذا جمع بین طھارة قلبھ و طھارة بیتھ"
  

بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة یطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
   . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 الحكمة: المــدخل  : األسبوع

  .أسھم في نظافة بیتي: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .ن من تحدید المسؤولیة و األدوار في نظافة البیتأتمك. 1
  .دوري في نظافة البیتألتزم . 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  فما ھي ھذه اآلداب ؟ , بأن تسألوا آبائكم عن آداب األكل  طالبتكمكنت قد   تمھید
  .في درسنا لھذا الیوم سوف نرى بعض ھذه اآلداب

  ة والفھمالقراء

  
   :ثم اإلجابة عن األسئلة  أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات

  ؟ بماذا تنصحھ-         ؟  ما رأیك في سلوك إیدر -

  نتاجاالست

  .یالحظ التالمیذ الصور و یعبرون عن مضمونھا بجمل تامة
  : بعد المناقشة یتم التوصل إلى الخالصة التالیة

  
و أحمد ربي , و آكل و أشرب بالیمنى, بأن أقول باسم هللا, األكل و الشرب  ألتزم آداب" 

  " .على ما أطعمني و رزقني إیاه 
لكي یمیز بین السلوك الصحیح أثناء األكل و السلوك ) صل بخط(نجز التلمیذ التمرین ی

  .الخاطئ

  اإلعداد القبلي

  
اإلقتداء و القسط و الحكمة  یطالب التالمیذ بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و

  . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم
  

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

  ؟  ذكروني ببعض آداب األكل و الشرب التي تطرقنا لھا في الحصة السابقة  التمھید

  اإلنجاز
  .فردیا من كتاب التلمیذ ثم تصحح جماعیا و 43یتم إنجاز التمارین الواردة بالصفحة 

  

  

  الحفظ وااللتزام

  

  
  :قال رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم 

  صحیح البخاري    ."یا غالم سم هللا و كل بیمینك و كل مما یلیك"
  

بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة یطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
   . الدعمالسابقة استعدادا ألسبوع التقویم و 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  ممتاز في التربیة االسالمیةال: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 الحكمة: المــدخل  : األسبوع

  .و الشرب األكل آداب لتزمأ: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .أن یتعرف التلمیذ على آداب األكل و الشرب و یطبقھا. 1
  .الشرب أن یمیز بین السلوكات الصحیحة و الخاطئة في األكل و. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

  .   الشرب التي رأیناھا في الدرس السابق  ذكروني ببعض آداب األكل و
  ھل تحفظون حدیثا لرسول هللا صلى هللا علیھ و سلم حول آداب األكل و الشرب ؟

ما رأیكم في من یقوم برمي األزبال في الشارع ؟   و من یخرب الحدائق العامة و یكسر 
  عالمات المرور ؟     بماذا تنصحونھ ؟ 

  القراءة والفھم

  
   :ثم اإلجابة عن األسئلة  میذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مراتأدعو التال

  كیف نصلح ما أفسده أحمد ؟  -          ؟ لماذا غضب الجد-         ؟  ماذا فعل أحمد -

  نتاجاالست

  : اإلستنتاج التالي یتم التوصل إلى  ,حول ما جاء في النص بعد المناقشة
  

و حدیقتي التي أتنزه , و مدرستي التي أتعلم فیھا ,محیطي ھو بیتي الذي أسكن فیھ" 
  " .فالواجب علي أن أسھم في إصالحھ. و دواري الذي ولدت فیھ, فیھا

  

  اإلعداد القبلي

  
یطالب التالمیذ بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة 

  . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم
  

  الثانیــــــــة: ـــــةالحـصـ

       ؟  كیف تسھم في إصالح محیطك  التمھید

  اإلنجاز
من كتاب التلمیذ ثم تصحح جماعیا و  58و  57 تینیتم إنجاز التمارین الواردة بالصفح

  .فردیا
  

  

  الحفظ وااللتزام

  

  
  : هللا تعالى قال 

  ." نینذلكم خیر لكم إن كنتم مؤمو ال تفسدوا في األرض بعد إصالحھا "
  84سورة األعراف اآلیة    

  

بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة یطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
   . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 الحكمة: المــدخل  : األسبوع

  .في إصالح محیطي أسھم: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  ...الدوار, المدرسة, الشارع, البیت: مجاالت العنایة بالمحیط أن یتعرف التلمیذ . 1
  .أن ینجز أعماال تفید في إصالح محیطھ. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

  یة التعلمیةاألنشطة التعلیم  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

  .أرمي األزبال في األزقة و الشوارع -أجب بموافق أو غیر موافق ؟    
  .  أغرس األشجار في دواري –.      أشارك في حمالت النظافة بشواطئ البحر -   
  .  ةأكسر األضواء العمومی –.       أكتب على طاولتي في القسم -   
یھیئ , و حین یقترب موعد اإلمتحان. عماد یتكاسل في القسم و ال یراجع دروسھ" 

  . "  أوراقا صغیرة یكتب علیھا دروسھ لكي یستغلھا في الغش
   ما رأیكم في سلوك عماد؟              

  القراءة والفھم

  
   :ئلة ثم اإلجابة عن األس أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات

         ؟ بماذا یخبرنا رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم-         ؟  بماذا نصح الجد حفیده -
    .أذكر أعماال أخرى تساعد على النجاح في الدراسة-

  نتاجاالست

  : اإلستنتاج التالي یتم التوصل إلى  ,حول ما جاء في النص بعد المناقشة
  

  " .ھ لیس من أخالق المجتھدین و المجتھداتأجتھد في عملي و أجتنب الغش ألن" 
  

  اإلعداد القبلي

  
یطالب التالمیذ بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة 

  . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم
  

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

       ؟    كیف تتقن عملك الدراسي ؟ بماذا تنصحھ     ؟  ما رأیك في من یغش  التمھید

  اإلنجاز
  .من كتاب التلمیذ ثم تصحح جماعیا و فردیا 72 ةیتم إنجاز التمارین الواردة بالصفح

  

  ."إتقان العمل سر النجاح"  الحفظ وااللتزام

كمة بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحیطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
   . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم

 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  سالمیةاإل التربیة: المادة
  : الوحدة

 الحكمة: المــدخل  : األسبوع

  .تقن عمليأ: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .أن یتعرف التلمیذ قیمة إتقان العمل الدراسي. 1
  .أن یتقن عملھ و ینصح زمالئھ بإتقان عملھم. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب



 

  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  تذكیر

  

  تمھید

في من یغش في عملھ ؟    بماذا تنصحھ ؟    كیف تجتھد في عملك ؟         ما رأیك  
  ھل تحفظ حدیثا لرسول هللا صلى هللا علیھ و سلم حول إتقان العمل ؟    حول الغش ؟

  
  " :  غیر صالح"أو " عمل صالح: "أجب بـ 

  .        ألطخ جدران القسم بالمداد –.     أقطع أزھار حدیقة المدرسة -
  .  أحافظ على قصص زمالئي إذا أخذتھا ألقرأھا – .         أساھم في تزیین قسمنا -

  القراءة والفھم

  
   :ثم اإلجابة عن األسئلة  أدعو التالمیذ لقراءة النص المدرج بالكتاب عدة مرات

           ؟ ما رأیك في عدم مشاركة كریم لزمالئھ في الیوم الوطني للتعاون المدرسي -
    دا ؟بماذا تنصح كریما لیكون مصلحا ال مفس -

  نتاجاالست

  : اإلستنتاج التالي یتم التوصل إلى  ,حول ما جاء في النص بعد المناقشة
  

  " .المسلم و المسلمة یصلحان و ال یفسدان" 
  

  اإلعداد القبلي

  
یطالب التالمیذ بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة 

  . و الدعم السابقة استعدادا ألسبوع التقویم
  

  الثانیــــــــة: الحـصــــــة

      .و اذكر ثالثة أعمال غیر صالحة      .أذكر ثالثة أعمال صالحة تقوم بھا في مدرستك  التمھید

  اإلنجاز
  .من كتاب التلمیذ ثم تصحح جماعیا و فردیا 83یتم إنجاز التمارین الواردة بالصفحة 

  

  : قال هللا تعالى   الحفظ وااللتزام
  77سورة القصص اآلیة   ."و ال تبغ الفساد في األرض إن هللا ال یحب المفسدین " 

بمراجعة كل دروس التزكیة و اإلستجابة و اإلقتداء و القسط و الحكمة یطالب التالمیذ   اإلعداد القبلي
   . السابقة استعدادا ألسبوع التقویم و الدعم

 

 

 

 الثاني: المستوى  :الجذاذة
  الممتاز في التربیة االسالمیة: المرجع

  اإلسالمیة التربیة: المادة
  : الوحدة

 الحكمة: المــدخل  : األسبوع

  .أصلح و ال أفسد: الموضوع : عدد الحصص
 : األھداف

  .الصالح و العمل غیر الصالح أن یمیز التلمیذ بین العمل. 1
  .أن یستثمر تعلماتھ السابقة في تقویم سلوكھ لیكون مصلحا. 2

  : الوسائل التعلیمیة
   الدفاتر– السبورة-التلمیذ كتاب


