
 المستوى االول

  شفھیا السورة
  للسورة العام المعنى المتعلم
  ویسقیھ یطعمھ الذي ربھ

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  سورة قریش+ التین 

 التعلمیة

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

 لقد] 3............... [ البلد وھذا] 2[
 ]5[ سافلین............. 

 جوع من أطعمھم الذي] 3[ البیت ھذا رب

 لَُھمْ  َكاَنتْ  َحْیثُ  بمكة تعیش كانت التي القبیلة
امِ  َجاَرةِ  أَْجلِ  ِمنْ  الشَّ ُ  أَْكَرمَ  َوَقدْ  ، التِّ  هللاَّ

(  َوالُیْسرِ  الِغَنى َونِْعَمةُ  َواالْستِْقَراِر، األَْمنِ 
  .  

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  )القرآن الكریم
  : األھداف
 السورة حفظ
 المتعلم یفھم أن
 ربھ یشكر أن

  :الوسائل
 التلمیذ كتاب

التین  سورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  اإلنسان؟

 :التین سورة المتعلمون

ِ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 

  : شفھیا اآلیات 
[ سینین وطور] 1............ [ والتین:  الرحیم الرحمن

.............  رددناه ثم] 4[ تقویم...............  في

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 .التین لسورة العام بالمعنى

  الرحیم الرحمن
رب فلیعبدوا] 2[ والصیف الشتاء رحلة إیالفھم] 1[

  ] 5[ خوف من
 5 إلى 1 من اآلیات
وَرةِ  ِ  نَِعمِ  َحْولَ  السُّ القبیلة وھي قریش َعلَى الَجلِیلَةِ  هللاَّ

َتاءِ  في  ْیفِ  في َوِرْحلَةٌ  ، الَیَمنِ  إلى الشِّ امِ  إلى الصَّ الشَّ
األَْمنِ  نِْعَمةُ :  ُھَما الَكثِیَرةِ  نَِعِمھِ  ِمنْ  َعِظیَمَتْینِ  بِنِْعَمَتْینِ 

 َخْوفٍ  ِمنْ  َوآَمَنُھمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُھمْ  الَِّذي الَبْیتِ  َھَذا
  .   قریش لسورة العام المعنى المتعلمون

  .  قریش لسورة اإلجمالي المعنى حول أسئلة
 قریش لسورة اإلجمالي المعنى عن المتعلمون

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  2 :الوحدة

  8: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

اإلنسان؟ هللا خلق كیف  تمھید

  االستظھار

المتعلمون یستظھر*

ِ  ِبْسمِ  ْحَمنِ  هللاَّ  الرَّ

ْیُتونِ  َوالتِّینِ  َوالزَّ
َساِفلِینَ  أَْسَفلَ  َرَدْدَناهُ

ُ  أَلَْیسَ ) 7( ِبأَْحَكمِ  هللاَّ

 تقویم
 التعلمات

 المتعلمون یتمم
الرحمن هللا بسم

في اإلنسان خلقنا

بالمعنى التذكیر* تمھید

 االستماع

الرحمن هللا بسم
[ قریش إلیالف

من آمنھم و] 4[
اآلیات، قریش سورة

 المعنى فھم
 للسورة العام

وَرةِ  ِمْحَورُ  یُدورُ  السُّ
 ِرْحلَةٌ :  ِرْحلََتانِ 

بِنِْعَمَتْینِ  قَُرْیَشاً  َتَعالى
َھَذا َربَّ  ُبُدواَفْلَیعْ 
المتعلمون یفھم...*

أسئلة األستاذ یوجھ*
المتعلمون یعبر* 

https://moutamadris.ma/



