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 رقم الجذاذة:
 

 الواحد، الخالق، الحافظأٌ ٚتعشف ثعض أسًبء هللا تعبنٗ:  -  األهداف:

 ٚعًق إًٚبَّ ثبهلل يٍ خالل ثعض أسًبء هللا انذسُٗ أٌ -

 

 

 

 أنشطة التعلين و التعلن الوراحل الحصص

الحصة 

 األولى

 توهيد

ذسس يٍ خالل أسئهخ يثم : يٍ إثبسح اْتًبو انًتعهًٍٛ دٕل يٕضٕع ان -

 ؟ ٔ يٍ خهق انُبس جًٛعب ؟ يبرا خهق أٚضب ؟ ...خهقك

 

 تقدين النص

قشاءتٓب ٔ ٚتخهم ح ًَٕرجٛخ ٔ ٚطهت ثعض انًتعهًٍٛ قشاء األستبر انُض ٚقشأ -

 انتعشٚف ثًٕضٕع انذسس .ءح انفشدٚخ ششح نًفشداد انُظٕص ٔانقشا

 

هقاربة النص 

 هناقشةفهن و

 

الستخالص يعبَّٛ انًٕطهخ إنٗ إفشاد هللا  ٚذٚش انًذسس دٕاسا دٕل انُض -

كَّٕ تعبنٗ انخبنق نكم شٙء ْٕٔ انٕادذ انًتظشف فٙ كم أيش ٔأٌ ثبنشثٕثٛخ 

اد انخبنق سجذبَّ ثبنعجبدح تٕدٛذ االنْٕٛخ انًتًثهخ فٙ إفشْزا األيش ٚقتضٙ 

 انذٍٚ نّ ٔدذِ  إخالص

 ٔ انتٕدٛذ ْٙ انقبعذح األٔنٗ فٙ اإلسالو انتٙ تجت أٌ ٚؤيٍ ثٓب انًسهى .

 -انُظٕص انتٙ دسسٓب )سٕسح انفبتذخ دفع انًتعهى إنٗ االستشٓبد ثجعض  -

 سٕسح اإلخالص(

 

 استنتاج

ٚزكش انًذسس انًتعهًٍٛ ثًب ساج فٙ انذظخ قظذ تشسٛخّ ٔ تثجٛتّ ٔ رنك  -

عٍ طشٚق أسئهخ يشكزح ٔ ٚذٌٔ رنك عهٗ انسجٕسح عهٗ شكم استُتبج ٚشددِ 

 انًتعهًٌٕ .

الحصة 

 الثانية

 ترسيخبناء و

انسبثقخ يع انتشكٛز عهٗ تشسٛخ  انًذسس انًتعهًٍٛ ثًب ساج فٙ انذظخ ٚزكش

 الواحد، الخالق، الحافظ في أذهان التالميذ يعبَٙ أسًبء هللا:

 وما تقتضيه هذا األسماء من إفراد هللا بالعبودية

 تىظيف 

 استثوارو

سطذ  ٚفسخ انًذسس انًجبل نهًتعهًٍٛ نهتعجٛش عٍ تًثهٓى نهقًٛخ االعتٛبدٚخ ٔ -

 يختهف تجهٛبتٓب انكَٕٛخ ٔ أثعبدْب يٍ اجم االقتُبع ٔ االنتزاو ثٓب .

ُٚجز انتاليٛز األَشطخ انًظبدجخ نهٕقٕف عهٗ يذٖ فًٓٓى نهذسس يع دعى  -

 انتعثشاد ٔششح انًطهٕة ٔسثطّ ثًفبْٛى انذسس

 التزام

ُٚجّ األستبر انتاليٛز إنٗ أٌ تٕدٛذ هللا ثبنشثٕثٛخ ٔاألنْٕٛخ ْٕ أطم اإلًٚبٌ 

ٔأٌ أ٘ عًم طبنخ ال ٚقجم إال إرا كبٌ عٍ عقٛذح طذٛذخ يع تجسٛظ 

 انًظطهذبد ٔتقشٚت انًعبَٙ 


