
 المستوى االول

  :على قادرا المتعلم 
  .  شفھیا استظھارھا و القدر سورة

   معانیھا وفھم الضحى سورة

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  الضحى سورة+  القدر

 التعلمیة

  -مضمرة التجوید

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم ّهللاِ الرَّ
لُ  ﴾3أَْلِف َشْھٍرۢ ﴿............. ﴾ لَْیلَُة ٱْلَقْدرِ  َتَنزَّ
ٰى    ﴾5ٱْلَفْجِر ﴿.......... ﴾ َسآلٌم ِھَى َحتَّ

 محرم 

وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع 

َولََسْوَف ُیْعِطیَك َربَُّك ) 4(َخْیٌر لََك ِمَن اْألُولَٰى 
ا اْلَیتِیَم َفَال َتْقَھْر ) 8(َوَوَجَدَك َعائًِال َفأَْغَنٰى  ا ) 9(َفأَمَّ َوأَمَّ

  

النبي محمد صلى هللا علیھ و سلم ذو قدر رفیع عند هللا سبحانھ و تعالى لذلك اقسم سبحانھ بوقت الضحى و باللیل على 

أنھ لم یترك نبیھ و ما أبغضھ بإبطاء الوحي عنھ كما یدعي كفار قریش و اخبر تعالى رسولھ الكریم بأن دار اآلخرة خیر لھ 

نعیم في اآلخرة ما یرضیھ السیما و أنھ تعالى قد وجده یتیما في الدنیا فأواه و رعاه 

كما نھاه سبحانھ و . و وجده ال یدري ما الكتاب و اإلیمان فعلمھ و وجده فقیرا فرزقھ و أغنى نفسھ بالقناعة و الصبر 

یقضي حاجتھ و أمره بشكره على نعمھ التي أنعم 

 اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  )القرآن الكریم
 یكون أن: األھداف

سورة حفظ .1
سورة قراءة .2

  :الوسائل
 التلمیذ كتاب

القدر سورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

 .القدر  لسورة العام 
 .  سورة القدر المتعلمون

التجوید قواعد - االستظھار في الصحیحة التالوة المتعلمون
  : أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا 

ِحیمِ      ْحَمِن الرَّ بِْسِم ّهللاِ الرَّ
﴾ لَْیلَُة ٱْلَقْدرِ 2َما لَْیلَُة ٱْلَقْدِر ﴿......... ﴾ َوَمآ 1﴿............ 

وُح فِیَھا بِإِْذِن  ن ُكلِّ أَْمٍرۢ ﴿........ َوٱلرُّ ٰى 4مِّ ﴾ َسآلٌم ِھَى َحتَّ
  : یحیط المتعلمون بدائرة الجواب الصحیح 

محرم      -رمضان        -شعبان    :  لیلة القدر تكون في شھر 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  .المخلوق ال یجوز لھ أن یقسم بغیر هللا ألن القسم بغیر هللا شرك 
  و بماذا یقسم هللا سبحانھ و تعالى ؟ 

وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف السمع، مع . أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ
َعَك َربَُّك َوَما َقلَىٰ ) 2(َواللَّْیِل إَِذا َسَجٰى  َخْیٌر لََك ِمَن اْألُولَٰى َولَْآلِخَرةُ ) 3(َما َودَّ

َوَوَجَدَك َعائًِال َفأَْغَنٰى ) 7(َوَوَجَدَك َضاّالً َفَھَدٰى ) 6(أَلَْم َیِجْدَك َیتِیًما َفآَوٰى 
ْث ) 01 َك َفَحدِّ ا بِنِْعَمِة َربِّ   )11(َوأَمَّ

  :أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل
  بماذا أقسم هللا سبحانھ و تعالى في سورة الضحى ؟   كیف نشأ النبي ؟  

  بماذا أمر هللا سبحانھ و تعالى نبیھ نحو الیتیم و السائل ؟ 
 ماذا یجب علیك نحو السائل ؟    كیف تعامل الیتیم ؟

النبي محمد صلى هللا علیھ و سلم ذو قدر رفیع عند هللا سبحانھ و تعالى لذلك اقسم سبحانھ بوقت الضحى و باللیل على 

أنھ لم یترك نبیھ و ما أبغضھ بإبطاء الوحي عنھ كما یدعي كفار قریش و اخبر تعالى رسولھ الكریم بأن دار اآلخرة خیر لھ 

نعیم في اآلخرة ما یرضیھ السیما و أنھ تعالى قد وجده یتیما في الدنیا فأواه و رعاه من األولى و لسوف یعطیھ من أنواع ال

و وجده ال یدري ما الكتاب و اإلیمان فعلمھ و وجده فقیرا فرزقھ و أغنى نفسھ بالقناعة و الصبر 

یقضي حاجتھ و أمره بشكره على نعمھ التي أنعم تعالى أال یسيء للیتیم بل یحسن معاملتھ و أال یزجر السائل بل یطعمھ و 

  

 

اإلسالمیةالتربیة 

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  5 :الوحدة

  24: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 بالمعنى التذكیر تمھید
  الحفظ

 واالستظھار 
المتعلمون یستظھر* 
المتعلمون یحاكي*

 اإلنجاز

أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا *

  
ُھ فِى  آ أَنَزْلَنٰ ............ إِنَّ

وُح فِیَھا بِإِْذِن ............  َوٱلرُّ
یحیط المتعلمون بدائرة الجواب الصحیح * 

لیلة القدر تكون في شھر 

 وضعیة االنطالق
المخلوق ال یجوز لھ أن یقسم بغیر هللا ألن القسم بغیر هللا شرك * 

و بماذا یقسم هللا سبحانھ و تعالى ؟ 
 من ھو الیتیم ؟

 التسمیع

أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش
  .تتبعھ 

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ
َحٰى  َواللَّْیِل إَِذا َسَجٰى ) 1(َوالضُّ
أَلَْم َیِجْدَك َیتِیًما َفآَوٰى ) 5(َفَتْرَضٰى 

ائِلَ َفَال َتْنَھْر  0(السَّ

فھم معاني 
 السورة

أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل*
بماذا أقسم هللا سبحانھ و تعالى في سورة الضحى ؟   كیف نشأ النبي ؟   -
بماذا أمر هللا سبحانھ و تعالى نبیھ نحو الیتیم و السائل ؟  -
كیف تعامل الیتیم ؟ -

  االستفادة

النبي محمد صلى هللا علیھ و سلم ذو قدر رفیع عند هللا سبحانھ و تعالى لذلك اقسم سبحانھ بوقت الضحى و باللیل على * 

أنھ لم یترك نبیھ و ما أبغضھ بإبطاء الوحي عنھ كما یدعي كفار قریش و اخبر تعالى رسولھ الكریم بأن دار اآلخرة خیر لھ 

من األولى و لسوف یعطیھ من أنواع ال

و وجده ال یدري ما الكتاب و اإلیمان فعلمھ و وجده فقیرا فرزقھ و أغنى نفسھ بالقناعة و الصبر 

تعالى أال یسيء للیتیم بل یحسن معاملتھ و أال یزجر السائل بل یطعمھ و 

  .بھا علیھ 

https://moutamadris.ma/



