
 المستوى االول

  شفھیا السورة
  للسورة العام المعنى المتعلم
   صورة أحسن في اإلنسان خلق تعالى هللا

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  التین سورة

 التعلمیة

 ُثمَّ ) 4( َتْقِویمٍ  أَْحَسنِ  ِفي اْإلِْنَسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ 
ُبكَ  َفَما) 6( َمْمُنونٍ  َغْیرُ  أَْجرٌ  ینِ  َبْعدُ  ُیَكذِّ  بِالدِّ

 وما الشریف القدس ومكانھا والزیتون التین
 وتعالى سبحانھ انھ على المكرمة مكة في األمین

 أن على حثھم كما الجنة إلى الطریق 
  .أحد یظلم ال حكمھ في عادل

 -قواعد التجوید مضمرة 

  .  لعبادة ربھم وألداء صالتھم

 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  )القرآن الكریم
  : األھداف
 السورة حفظ
 المتعلم یفھم أن
 هللا یتعرف أن

  :الوسائل
 التلمیذ كتاب

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  المثمرة؟ األشجار أنواع

  :الفاتحة ةیستمع المتعلمون لتالوة سور

ِحیمِ     الرَّ

ْیُتونِ  لََقدْ ) 3( اْألَِمینِ  اْلَبلَدِ  َوَھَذا) 2( ِسیِنینَ  َوُطورِ ) 1( َوالزَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذینَ  إِالَّ ) 5( َساِفلِینَ  أَْجرٌ  َفلَُھمْ  الصَّ
 )8( اْلَحاِكِمینَ  ِبأَْحَكمِ 

 ...والتتبع باإلنصات وأطالب المتعلمین
 :لسورة الفاتحة

التین بشجرتي اقسم وتعالى سبحانھ هللا إن: التین لسورة
األمین والبلد سیناء في جبل سنین بطور تعالى هللا 
  . صورة أحسن في
 فھي الصالحة باألعمال القیام أھمیة على وتعالى سبحانھ

عادل أنھ وتعالى سبحانھ وأخبرنا. اإلسالم بھ جاء بما

  .  التین یفھم المتعلمون المعنى العام لسورة

  .  التینحول المعنى اإلجمالي لسورة  ةیوجھ األستاذ أسئل

 .التینیعبر المتعلمون عن المعنى اإلجمالي لسورة 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 .  التینبالمعنى العام لسورة 

  .  بالتدرج آیة آیة التینیحفظ المتعلمون سورة 
 .  التینیستظھر المتعلمون سورة 

 -التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار نیحاكي المتعلمو

لعبادة ربھم وألداء صالتھم سورة التینیھتدي المتعلمون لحفظ 
  .  ألعبد ربي وألداء صالتي سورة التین
 . صورة أحسن في وسواه اإلنسان خلق الذي تعالى

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  2 :الوحدة

  7: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

أنواع بعض سم  تمھید

 االستماع

یستمع المتعلمون لتالوة سور

ِ  ِبْسمِ  ْحَمنِ  هللاَّ  الرَّ

ْیُتونِ  َوالتِّینِ  َوالزَّ
َساِفلِینَ  أَْسَفلَ  َرَدْدَناهُ

ُ  أَلَْیسَ ) 7( ِبأَْحَكمِ  هللاَّ

وأطالب المتعلمین اآلیات، أرتل*

فھم المعنى 
 العام للسورة

لسورة الفاتحة مالمعنى العا
لسورة العام المعنى
 اقسم كما حولھا
في اإلنسان خلق
سبحانھ لھم وبین

بما المؤمن یصدق

یفھم المتعلمون المعنى العام لسورة*

یوجھ األستاذ أسئل*

یعبر المتعلمون عن المعنى اإلجمالي لسورة * 

بالمعنى العام لسورة  التذكیر تمھید

الحفظ 
 واالستظھار

  یحفظ المتعلمون سورة
  یستظھر المتعلمون سورة
 یحاكي المتعلمو

توظیف 
 السورة في

 الصالة

یھتدي المتعلمون لحفظ *
سورة التینأحفظ *
تعالى با� أومن *

https://moutamadris.ma/



