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قوانين الحصة عن بعد



وانتياآلن تخيلي نفسك 

تتذوقي هذه الحلويات

.صفي شعورك 



حالوة اإليمان 

ة، وله حالوة، ول
ّ
 اإليمان له لذ

ّ
ه مّما ال ريب فيه أن

طعم، كما جاء معّبًرا بذلك عنه في بعض األحاديث

هل لإليمان حالوة ؟



 اإليمان  
ُ
 حالوة

ُ
حديث
(دراسة وحفظ)

الجزء األول –التربية اإلسالمية 
لصف الثاني اإلعداديا

الفصل الدراس ي األول 



قائدة أنتي

حصة اليوم 

فكوني على 
ةالمسئوليقدر 

:أهداف الدرس



التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمانالحديث الشريف دراسة وحفظ

بي 
ّ
ّن فيه وجد: ))قالملسو هيلع هللا ىلص عن أنٍس رض ي هللا عنه عن الن

ُ
 من ك

ٌ
َوة ثالث

َ
َحال

َحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحّب : اإليمان
َ
ُه أ

ُ
 يكون هللا ورسول

ْ
ن
َ
 املرَء ال يحّبه أ

ار
ّ
 هلل، وأن َيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ُيقذف في الن

ّ
((.إال

. متفق عليه، واللفظ للبخاري 



:  ة وهييتضمن الحديث الشريف ثالث خصال، من وجدها في قلبه وجد حالوة اإليمان والسكين

املعنى االجمالي للحديث الشريف

له أن يكون هللا ورسو -1
:أحب إليه مما سواهما
أي أن يكون حب هللا 

ملسو هيلع هللا ىلصتعالى وحب رسوله
.فوق كل حب

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان



اسئلة سابرة 

وساحبة



، اآلمن للتكنولوجيامع مراعاة اإلستعمال ابحثي في هذا الموضوع 

:واكتبيه بخطك الجميل ثم قومي بتحميله على البادليت التالي
https://ar.padlet.com/to_20101/eztigj636uic

عدم مشاركة الصور 
الخاصة مع اآلخرين عبر 

اقع التواصل  مو
االجتماعي 

عدم مشاركة كلمات 
املرور 

أو البيانات الشخصية
مع اآلخرين

قواعد األمن السيبراني

عدم تزويد أي شخص 
بمعلوماتك الخاصة 

https://ar.padlet.com/to_20101/eztigj636uic


ال أن يحب املرء ال يحبه إ-2
ملرء أي ال يكتمل إيمان ا: هلل

وال يذوق حالوة اإليمان 
ته حتى تكون الغاية من صل
صة بالعباد، وحبه لهم، خال

.لوجه هللا تعالى

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان



(مجموعات مايكروسوفت تيمز)عمل جماعي

.تتناقش الطالبات في تلخيص األفكار

كتابة األفكار على ورقة النشاط من قبل الكاتبة في كل مجموعة 

(.دقائق فقط3)تتقيد المجموعة بالوقت المطلوب لحل النشاط 

تعرض العارضة إجابة المجموعة بعد الرجوع من العمل الجماعي

في النهاية صوري اإلجابة التي تم كتابتها على ورقة النشاط



أمل وحنان طالبتان في المرحلة اإلعدادية صديقتان منذ فترة طويلة

أمل فتاة ذات خلق ودين تحب صديقتها فال تتردد في تقديم المساعدة لحنان وقت ما تحتاج 

اليها بينما حنان ال تتواصل معها إال وقت الحاجة اليها واذا احتاجت اليها أمل في أي وقت 

. تعتذر لها مبررة ذلك بانشغالها الدائم



ما نوع العالقة التي تربط أمل بصديقتها حنان والعكس؟

ما رأيك في عالقة حنان بأمل؟ 

كيف تتصرفين لو كنتي مكان أمل؟

برأيك ما األسباب التي تجعل حنان تتصرف هكذا؟

موظفة ما تعلمتيه من لحنان صديقة أملقدمي نصيحة 

.الحديث الشريف

https://www.liveworksheets.com/2-dv1193852tc

https://www.liveworksheets.com/2-dv1193852tc


عند جميع الغايةكانتلوسيحدثماذا
،لهموحبنا،بالعبادصلتنامنالمسلمين 

؟تعالىهللالوجهخالصة



دة دقيةةفردي تحريري على خاصية الشات ملماذا استنتجتي من الفيديو السابق؟                               



.

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان

رهأن َيكره أن يعود في الكفر كما يك-3
ار

ّ
ن أي ال يكتمل إيما:أن ُيقذف في الن

املرء، وال يذوق حالوته، حتى يستمسك
بدينه ويستعذب كل ما يعتريه من 
أهوال وصعاب في سبيل نشر هذا 

.الّدين العظيم



.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل االسئلة

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

التقييم الذاتي سبيل

لقياس مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

الثقافة التكنولوجية https://kahoot.it/ فردي https://kahoot.it/challenge/06317495?challenge-id=d2efa4f6-
97e1-4a5a-a373-2e5cabceecbf_1639250059471

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=28af8ef1-3133-4f48-84c8-5e3350960a8b

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/06317495?challenge-id=d2efa4f6-97e1-4a5a-a373-2e5cabceecbf_1639250059471
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=28af8ef1-3133-4f48-84c8-5e3350960a8b




:ليأمام العبارة الخاطئة مما ي( خطأ)الصحيحة وكلمة العبارةأمام ( صح)ضع كلمة  

)   (                                               .                                                          محبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته، وترك مخالفته-1

)   (. األساس الحق للصداقة قائم على مصلحة معينة-2

ة يحّسها املؤمنون -3
ّ
)   (                    .لإليمان حالوة ولذ

)    (.                                                                       اتباع األوامر واجتناب النواهي سبيل ملحّبة هللا ورسوله-4

نشاط بديلنشاط 

صح

خطأ

صح

خطأ

صح

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان



المعلمة الصغيرة



.الشريفالحديثإليهما رشد ياستنتج فائدتين

1-...................
..................
...................

2-..................
...................
...................

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان نشاط

https://ar.padlet.com/to_20101/1iyw6ykzuoop

https://ar.padlet.com/to_20101/1iyw6ykzuoop


.الحديثإليهما الشريفرشد استنتج فائدتين ي

محبة العبد ربه سبحانه
وتعالى بفعل طاعته، 

.وترك مخالفته

لإليمان لذة وحالوة
ال يجدها إال املؤمن 
.الصادق في إيمانه

من صفات املؤمن حب هللا 
سبحانه وتعالى وحب 

ا يفوق كل ملسو هيلع هللا ىلص رسوله  حبًّ
.حب

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان

تقييم 
األقران



.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل االسئلة

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

التقييم الذاتي سبيل

لقياس مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

الثقافة التكنولوجية

https://www.liveworksheets.com/2-bq1193892lt

https://www.liveworksheets.com/2-bq1193892lt




صممي الفته إلكترونية او فيديو تفاعلي معبر عن حالوة اإليمان-

ترسل المشاركات على حساب المعلمة الخاص ببرنامج التيمز

أرسمي رسمة معبرة عن حالوة اإليمان-

ي لصديقتك التكلمة شكر توجهيها اكتبي -

تحبيها في هللا 



رابط النشاط

https://forms.office.com/Pages/R
esponsePage.aspx?id=ndUbPaHE
y020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnl
dXvFWGnsJUN0FBQkhBNEdLOU

s5UlRFVFVCNFE4WFhGSi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUN0FBQkhBNEdLOUs5UlRFVFVCNFE4WFhGSi4u


.اذكرها. يحقق املسلم حالوة اإليمان بثالث خصال--
َحبَّ إليه مما سواهما-1

َ
ُه أ

ُ
 يكون هللا ورسول

ْ
ن
َ
.أ
 هلل-2

ّ
.أن يحّب املرَء ال يحّبه إال

ار-3
ّ
.أن َيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ُيقذف في الن

.الشريفالحديثإليها رشد يةاستنتج فائد-

.لإليمان لذة وحالوة ال يجدها إال املؤمن الصادق في إيمانه-

التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمانالنشاط الختامي

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVV
oaaNHlhKnldXvFWGnsJUN0FBQkhBNEdLOUs5UlRFVFVCNFE4WFhGSi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUN0FBQkhBNEdLOUs5UlRFVFVCNFE4WFhGSi4u


التربية اإلسالمية-حديث حالوة اإليمان


