
 المستوى االول

  :على قادرا المتعلم 
 .استظھارھا ثم جیدة، تالوة السورة

  العامة معانیھا

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  2 الضحى سورة

 التعلمیة

  . بالتدرج أیة تلو أیة

قواعد التجوید  -یحاكي المتعلمون التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار

  .یھتدي المتعلمون لحفظ سورة الضحى  لعبادة ربھم و ألداء صالتھم 
  .كما یلتزم المتعلمون ألن یذكروا نعم هللا الكثیرة علیھم و یشكروه سبحانھ 

  .یلتزم المتعلمون لتعوید نفسھم على أن ال یردوا سائال 

ما اسم نبینا ؟ كیف نشأ الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ ماذا یجب علیك نحو الیتیم و 

 -مضمرة التجوید قواعد

َك َوَما َقلَىٰ  َوَلْآلِخَرةُ َخْیٌر لََك ) 3(َربُّ

َوَوَجَدَك ) 6(َفآَوٰى  ...... أَلَْم َیِجْدَك 

ا اْلَیتِیَم َفَال  ا ) 9( ........َفأَمَّ َفَال  ......... َوأَمَّ

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  )القرآن الكریم
 یكون أن: األھداف

السورة تالوة .1
معانیھا بعض فھم .2

  :الوسائل
 التلمیذ كتاب

سورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

 .الضحى  التذكیر بالمعنى العام لسورة 
بالتدرج أیة تلو أیةالضحى  یحفظ المتعلمون سورة 

  .سورة الضحى یستظھر المتعلمون 
یحاكي المتعلمون التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار

یھتدي المتعلمون لحفظ سورة الضحى  لعبادة ربھم و ألداء صالتھم 
كما یلتزم المتعلمون ألن یذكروا نعم هللا الكثیرة علیھم و یشكروه سبحانھ 

یلتزم المتعلمون لتعوید نفسھم على أن ال یردوا سائال 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

ما اسم نبینا ؟ كیف نشأ الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ ماذا یجب علیك نحو الیتیم و 

 .  سورة الضحى   المتعلمون
قواعد - االستظھار في الصحیحة التالوة المتعلمون

   :أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا 
ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

َك َوَما َقلَىٰ ............ )2(إَِذا َسَجٰى  .........وَ )  َربُّ

َك َفَتْرَضٰى  .........  َولََسْوفَ ) 4 أَلَْم َیِجْدَك ) 5(َربُّ

ا اْلَیتِیَم َفَال ) 8(....... َوَوَجَدَك َعائًِال ) 7(  َفأَمَّ

ا ِبنِْعَمِة َربِّكَ   )11( ........  َوأَمَّ

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  5 :الوحدة

  25: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

التذكیر بالمعنى العام لسورة  تمھید

  الحفظ 
واالستظھا

 ر

یحفظ المتعلمون سورة *
یستظھر المتعلمون *
یحاكي المتعلمون التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار*

 -مضمرة

 ألتزم

یھتدي المتعلمون لحفظ سورة الضحى  لعبادة ربھم و ألداء صالتھم * 
كما یلتزم المتعلمون ألن یذكروا نعم هللا الكثیرة علیھم و یشكروه سبحانھ * 
یلتزم المتعلمون لتعوید نفسھم على أن ال یردوا سائال * 
 

 تمھید
ما اسم نبینا ؟ كیف نشأ الرسول صلى هللا علیھ و سلم ؟ ماذا یجب علیك نحو الیتیم و * 

 الفقیر ؟ 

  الحفظ
 واالستظھار 

المتعلمون یستظھر*
المتعلمون یحاكي*

   

 اإلنجاز

أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا *
ِحیمِ  ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ

َحٰى  ) 1(َوالضُّ

............. )4

 ....... َضاّالً 

ا ِبنِْعَمِة َربِّكَ ) 10(َتْنَھْر  َوأَمَّ

https://moutamadris.ma/



