
 المستوى االول

  :على قادرا المتعلم 
 .استظھارھا ثم جیدة، تالوة السورة

  العامة معانیھا

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  الناس سورة+ الفلق

 التعلمیة

 -مضمرة التجوید

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

الَِّذي ُیَوْسِوُس ) 4(ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 

  یبین األستاذ للمتعلمین أن ھذه السورة مشتملة على االستعاذة برب الناس
و مالكھم و إالھھم من الشیطان الذي ھو أصل الشرور كلھا و الذي من فتنتھ وشره أنھ یوسوس في 

ویقبح لھم الخیر ویریھم إیاه في صورة ,, 
و الوسواس كما . فالشیطان یرید أن یجعل الناس من حزبھ لیكونوا من أصحاب السعیر 

  .}من الجنة و الناس

  :یعبر المتعلمون عن المعنى العام لسورة الناس بعد توجیھ األستاذ ألسئلة مثل
؟ من ملك الناس ؟ إلى من تلجأ لیحمیك من الشیطان و الجان ؟ من 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  )القرآن الكریم
 یكون أن: األھداف

السورة تالوة .1
معانیھا بعض فھم .2

  :الوسائل
 التلمیذ كتاب

الفلق سورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة
 ؟ شر جمیع المخلوقات نبمن أتحصن م

 .  قسورة الفل المتعلمون
التجوید قواعد - االستظھار في الصحیحة التالوة المتعلمون

   
  یصل المتعلمون بخط اآلیة بسورتھا
  قل أعوذ برب الناس*                                          

  قل ھو هللا أحد*                          * 
  قل أعوذ برب الفلق*                                          

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 ؟من الھ الناس ؟  من ھو ملك الناس*  ؟من ھو رب الناس

أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش
  اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھ

  بسم هللا الرحمن الرحیم

اِس  اِس ) 1(قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ النَّ اِس ) 2(َملِِك النَّ ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ) 3(إِلَِھ النَّ

اِس  اِس ) 5(فِي ُصُدوِر النَّ ِة َوالنَّ  )6(ِمَن اْلِجنَّ

یبین األستاذ للمتعلمین أن ھذه السورة مشتملة على االستعاذة برب الناس
و مالكھم و إالھھم من الشیطان الذي ھو أصل الشرور كلھا و الذي من فتنتھ وشره أنھ یوسوس في 

,, صدور الناس فیحسن لھم الشر و یریھم إیاه في سورة حسنة 
فالشیطان یرید أن یجعل الناس من حزبھ لیكونوا من أصحاب السعیر 

من الجنة و الناس{: یكون من الجن یكون من اإلنس و لھذا قال هللا 

یعبر المتعلمون عن المعنى العام لسورة الناس بعد توجیھ األستاذ ألسئلة مثل
؟ من ملك الناس ؟ إلى من تلجأ لیحمیك من الشیطان و الجان ؟ من من رب الناس ؟ من إلھ الناس 
 یوسوس في صدور الناس ؟  

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  4 :الوحدة

  19: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 وضعیة
 االنطالق

یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة*
بمن أتحصن م   ؟من تعبد  

 الحفظ
 واالستظھار

المتعلمون یستظھر*
المتعلمون یحاكي*

  

 االنجاز

یصل المتعلمون بخط اآلیة بسورتھا
                                        

*                          * سورة الفلق
                                         

 وضعیة
 االنطالق

من ھو رب الناس* 

 التسمیع

أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش*
اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھ

بسم هللا الرحمن الرحیم

اِس  قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ النَّ

اِس  فِي ُصُدوِر النَّ

 معاني فھم

 السورة

یبین األستاذ للمتعلمین أن ھذه السورة مشتملة على االستعاذة برب الناس* 
و مالكھم و إالھھم من الشیطان الذي ھو أصل الشرور كلھا و الذي من فتنتھ وشره أنھ یوسوس في  

صدور الناس فیحسن لھم الشر و یریھم إیاه في سورة حسنة 
فالشیطان یرید أن یجعل الناس من حزبھ لیكونوا من أصحاب السعیر . غیر صورتھ 

یكون من الجن یكون من اإلنس و لھذا قال هللا 
  
یعبر المتعلمون عن المعنى العام لسورة الناس بعد توجیھ األستاذ ألسئلة مثل* 

من رب الناس ؟ من إلھ الناس 
یوسوس في صدور الناس ؟  

https://moutamadris.ma/



