
 المستوى االول

  :على قادرا المتعلم 
 .استظھارھا ثم جیدة، تالوة السورة

  العامة معانیھا

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  الفیـــــــل سورة

 التعلمیة

كنت تشاھد برامج األطفال، فشاھدت شریطا تلفزیا حول ھجوم أبرھة الحبشي وجیشھ على مكة، لتھدیم الكعبة، فعاقبھ 

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

 * َتْضِلیلٍ  ِفي َكْیَدُهمْ  َیْجَعلْ  َأَلمْ  * اْلِفیلِ  ِبَأْصحابِ  

  .الفیل سورة  َمْأُكولٍ 

  وتعالى سبحانھ هللا فعلھ بما قریش قبیلة لتذكیر

 طیور بواسطة معھ ومن الحبشي أبرھة إھالك في

 -مضمرة التجوید

  الرحیم

یلٍ  ِمنْ  ..... َتْرِمیِهمْ  * َأباِبیلَ  َطْیراً ..... َوَأْرَسلَ   ِسجِّ

 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

كنت تشاھد برامج األطفال، فشاھدت شریطا تلفزیا حول ھجوم أبرھة الحبشي وجیشھ على مكة، لتھدیم الكعبة، فعاقبھ 
  ، فما اسم الحیوان الذي كان یتقدم جیشھ؟

 .إذن سمیت ھذه السورة التي سوف ندرسھا باسم الفیل لذكره فیھا

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

 َربُّكَ  َفَعلَ  َكْیفَ  َترَ  َأَلمْ الرحیم الرحمن اهللا بسم الرجیم الشیطان

یلٍ  ِمنْ  ِبِحجاَرةٍ  َتْرِمیِهمْ  * َأباِبیلَ   َمْأُكولٍ  َكَعْصفٍ  َفَجَعَلُهمْ  * ِسجِّ

  :مثل الفھم، مؤشرات اللتقاط
  مكة؟ في فعلھ أبرھة

  الكعبة؟
 وجیشھ؟ أبرھة تعالى
لتذكیر نبیھ هللا إعالم اإلجمالي، للمعنى شفھي استنتاج بناء إلى

في وعظمتھ تعالى هللا قدرة بیان و. الكعبة ھدم حاولوا الذین

   بیتھ حمایة على قادر تعالى

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 الفیل لسورة العام

  أیة أیة بالتدرج الفیل سورة 
  الفیل سورة المتعلمون

التجوید قواعد - واالستظھار الحفظ في الصحیحة التالوة المتعلمون

الرحیم الرحمن اهللا بسم :أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا على السبورة

َوَأْرَسلَ  * َتْضِلیلٍ  ِفي َكْیَدُهمْ  .....َأَلمْ  * اْلِفیلِ  ِبَأْصحابِ  .... َفَعلَ 

   َمْأُكولٍ 

 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  3 :الوحدة

  13: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 االنطالق وضعیة
كنت تشاھد برامج األطفال، فشاھدت شریطا تلفزیا حول ھجوم أبرھة الحبشي وجیشھ على مكة، لتھدیم الكعبة، فعاقبھ *

، فما اسم الحیوان الذي كان یتقدم جیشھ؟....على فعلھهللا 
إذن سمیت ھذه السورة التي سوف ندرسھا باسم الفیل لذكره فیھا-

 التسمیع

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

        السمع، مع تتبعھ

الشیطان من باهللا أعوذ

 َطْیراً  َعَلْیِهمْ  َوَأْرَسلَ 

 معاني فھم
 السورة

اللتقاط أسئلة أطرح*
أبرھة ینوي كان ماذا-
الكعبة؟ حرمة حفظ من-
تعالى هللا أھلك بماذا-

 االستفادة

إلى المتعلمین أدفع*

الذین.الفیل بأصحاب

  .نظیر لھا لیس

تعالى هللا أن أومن*   

 تمھید
العام بالمعنى التذكیر

   الحفظ
 واالستظھار

 المتعلمون یحفظ*
المتعلمون یستظھر*
المتعلمون یحاكي*

 اإلنجاز

أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا على السبورة*

َفَعلَ  ........ َترَ  َأَلمْ 

َمْأُكولٍ  ...... َفَجَعَلُهمْ  *

https://moutamadris.ma/



