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 ٌستهل االستاذ الدرس عبر طرح االسئلة التالٌة حول الدرس الفارط مثل :

  ؟سلم و علٌه هللا صلى لرسولا خدٌجةبعد عودته مفزوعا من تلقً الوحً كٌف عاملت 

   خالل حٌاته؟ سلم و علٌه هللا صلى للرسول خدٌجةما اوجه مساندة  

و  ''     عنه هللا رضً  طالب ابً بن علً اسالم '' ضعٌة االنطالق  حول موضوعثم ٌجري ربطا تربوٌا بتقدٌم و

 التالٌة : اآلٌاتعن  ةهً عبار

 
 فرادى. قراءتهاثم ٌطلب من المتعلمٌن  اآلٌات و بٌان معناها االجمالً.ٌعمل االستاذ على توضٌح 

 فً الدخول الى االسالم . عنه هللا رضً  طالب ابً بن علًٌتأمل المتعلم سرعة استجابة 

 األسئلة
  الحوار

 ) ة(التلمٌذ كتاب

 53 ص 
 شروحات

قرأ
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و هً عبارة عن مقتطف من كتاب )محمد  أقرأٌطلب االستاذ من المتعلمٌن  مالحظة الوثٌقة المتضمنة فً فقرة 
  طالب ابً بن علً اسالممع ربط ذلك بموضوع الدرس الذي هو  صلى هللا علٌه و سلم ( لمؤلفه محمد رضا 

 : ءة النص االساسً ذلك الى قراٌنتقل االستاذ بعد . ثم  مع ابداء مالحظاتهم حول ذلكعنه  هللا رضً

 
. ثم ٌتناوب المتعلمون على  ٌقوم االستاذ بشرح المفردات و تقرٌب معانً اآلٌات و التوسع فً بسط مضامٌنها 

 قراءتها فرادى

  )ة(التلمٌذ كتاب

 53  ص
 شروحات
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 األداء

 الصوتً

هم
اف

 

 أثناء القراءات الفردٌة  ٌقوم االستاذ بشرح بعض المفردات المستعصٌة على الفهم و هً :  
 . ٌصلٌان سواء : ٌصلٌان معا  
  .اصطفاه : ارتضاه 
 . فمكث لٌلته : لبث لٌلته 
 . غادٌا : ذاهبا 

بٌن المتعلمٌن قصد ثم ٌطرح االستاذ االسئلة المبٌنة فً فقرة  )أفهم ( مع تحوٌل ذلك ما أمكن الى حوار افقً 
 توحٌد األفكار و االتجاهات و التوصل الى المعنى و المغزى الذي ٌرمً الٌه النص االساسً . وهذه االسئلة هً :

  من أول صبً آمن برسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ؟ 
 كم كان عمره ٌومئذ؟  
   ؟ عنه هللا رضً  طالب ابً بن علًبمن تزوج 

 ) ة(التلمٌذ كتاب

 53  ص

 الحوار و سئلةاأل 
 شروحات
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ٌعمل االستاذ اجوبة المتعلمٌن عن اسئلة فقرة )افهم (   و باستثمار  باعتماد االسلوب الحواري مع المتعلمٌن 
 على استخالص عبارات ٌنظمها لصٌاغة الملخص التالً حول الدرس :

عنه هو ابن عم الرسول صلى هللا علٌه و سلم . و هو  هللا رضً  طالب ابً بن علً
أول صبً آمن بدعوته .تزوج بفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى هللا علٌه و سلم . و 

عنه بشجاعته و  هللا رضً  طالب ابً بن أنجب منها الحسن و الحسٌن. و عرف علً
 علمه و رواٌته للحدٌث و حفظه للقرآن الكرٌم .

 على قراءته و كتابته فً دفاتر الملخصات . ٌتناوب المتعلمون

 ) ة(التلمٌذ كتاب
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حب اهل بٌت رسول هللا صلى هللا .ٌوجه االستاذ المتعلمٌن الى قٌمة :الدعوة النبوٌة الشرٌفة ارتباطا بموضوع 
 التالٌة طالبا منهم قراءة العبارة المصوغةعلٌه و سلم  

 قصد تمثلها و استظهارها''أحب أهل بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم ''
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 :التالٌة  لوضعٌة استعدادا للدرس المقبل ٌحث االستاذ المتعلمٌن على البحث المنزلً و االجابة عن ا
 البحث دفاتر التً ٌتصف بها المصلون الذٌن عصمهم هللا من الهلع استخرج الصفات الثمانٌة 

 

 

 مكون :

 عهه اهلل رضي  طالب ابي بو علي اسالم موضوع :  االقتداء

 19   األسبوع :

 االولى و الثانٌة الحصص:

 2 ×د 45:  المدة الزمنٌة 

المرجع : فً رحاب 

 التربٌة االسالمٌة
اتعرف  أخالق سٌدنا علً بن أبً طالب و حبه لرسول هللا صلى    االهداف : 

 هللا علٌه و سلم 
                 االستاذ 

 المستوى الخامس


