
 المستوى االول

  شفھیا السورة
  للسورة العام المعنى المتعلم یفھم

 الحسنى هللا وٍأسماء هللا عظمة یتعرف

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ 

  الفاتحة سورة

 التعلمیة

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ یِن ) 3(الرَّ اَك ) 4(َمالِِك َیْوِم الدِّ إِیَّ
ِصَراَط الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم 

. ات الكمال مع محبتھ و تعظیمھ وتعالى عباده إلى تمجیده والثناء علیھ بذكر صف
بھ على ذلك  او أن یستعینو. معھ غیره  او أال یشركو

على كل أمور حیاتھم و أرشدھم إلى سؤالھم إیاه الھدایة إلى الصراط المستقیم و صرفھم و إبعادھم عن 
  .  طریق أھل الغضب و الضالل من الیھود و النصارى و الكفار و المنافقین 

 -قواعد التجوید مضمرة -التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار

  .  

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف  )القرآن الكریم
 السورة حفظ
 یفھم أن
 یتعرف أن

  :الوسائل
 كتاب 

سورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :الفاتحة ةیستمع المتعلمون لتالوة سور

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمیَن  )1(ِبْسِم هللاَّ ِحیِم ) 2(اْلَحْمُد ِ�َّ ْحَمِن الرَّ الرَّ
َراَط اْلُمْسَتِقیَم ) 5(َنْعُبُد َوإِیَّاَك َنْسَتِعیُن  ِصَراَط الَِّذیَن أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم ) 6(اْھِدَنا الصِّ

الِّیَن   )7(َوَال الضَّ

 ...والتتبع باإلنصات وأطالب المتعلمین اآلیات،
 :لسورة الفاتحة 

وتعالى عباده إلى تمجیده والثناء علیھ بذكر صف ھإرشاد هللا سبحان
و أال یشركو. أرشدھم إلى إفراده سبحانھ بالعبادة و الطاعة 

على كل أمور حیاتھم و أرشدھم إلى سؤالھم إیاه الھدایة إلى الصراط المستقیم و صرفھم و إبعادھم عن 
طریق أھل الغضب و الضالل من الیھود و النصارى و الكفار و المنافقین 

  .  یفھم المتعلمون المعنى العام لسورة الفاتحة 

  .  حول المعنى اإلجمالي لسورة الفاتحة ةستاذ أسئل

 .  یعبر المتعلمون عن المعنى اإلجمالي لسورة الفاتحة

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 .  بالمعنى العام لسورة الفاتحة

  .  یحفظ المتعلمون سورة الفاتحة بالتدرج آیة آیة
 .  المتعلمون سورة الفاتحةیستظھر 

التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار نیحاكي المتعلمو

.  یھتدي المتعلمون لحفظ الفاتحة لعبادة ربھم وألداء صالتھم
  .  أحفظ الفاتحة ألعبد ربي وألداء صالتي

 .  أقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  1 :الوحدة

  : األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 االستماع

یستمع المتعلمون لتالوة سور

ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم هللاَّ
َنْعُبُد َوإِیَّاَك َنْسَتِعیُن 

الِّیَن  َوَال الضَّ

اآلیات، أرتل*

فھم المعنى العام 
 للسورة

 مالمعنى العا
إرشاد هللا سبحان

أرشدھم إلى إفراده سبحانھ بالعبادة و الطاعة و
على كل أمور حیاتھم و أرشدھم إلى سؤالھم إیاه الھدایة إلى الصراط المستقیم و صرفھم و إبعادھم عن و

طریق أھل الغضب و الضالل من الیھود و النصارى و الكفار و المنافقین 

یفھم المتعلمون المعنى العام لسورة الفاتحة *

ستاذ أسئلیوجھ األ*

یعبر المتعلمون عن المعنى اإلجمالي لسورة الفاتحة* 

بالمعنى العام لسورة الفاتحة التذكیر تمھید

الحفظ 
 واالستظھار

 یحفظ المتعلمون سورة الفاتحة بالتدرج آیة آیة
  یستظھر
 یحاكي المتعلمو

توظیف السورة 
 في الصالة

یھتدي المتعلمون لحفظ الفاتحة لعبادة ربھم وألداء صالتھم*
أحفظ الفاتحة ألعبد ربي وألداء صالتي*
أقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات*




