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 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  -1-القدر سورة

 التعلمیة

 یحیي المسلمون لیلة في العشر األواخر من رمضان فما اسمھا ؟ 
وأدعو . أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم ّهللاِ الرَّ
ْن أَْلِف َشْھٍرۢ ﴿ ﴾ 3﴾ لَْیلَُة ٱْلَقْدِر َخْیٌر مِّ

ٰى َمْطلَِع ٱْلَفْجِر ﴿    ﴾5﴾ َسآلٌم ِھَى َحتَّ

  یستخلص المتعلمون أن لیلة القدر ھي إحدى لیالي العشر األواخر من رمضان 
لقرآن الكریم أعظمھا قدرا و ھي اللیلة التي أمر هللا فیھا جبریل علیھ السالم بإنزال ا

المعجزة من اللوح المحفوظ على نبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم وسمیت بلیلة القدر 
ففي ھذه اللیلة تنزل المالئكة و الروح التي 

فھذه اللیلة من أولھا إلى أخرھا . بإذن ربھم و أمره إلى األرض 
من كید و وساوس الشیطان و لقد فضل هللا سبحانھ و تعالى 

 -قواعد التجوید مضمرة

یھتدي المتعلمون إلى فضل العمل الصالح في لیلة القدر و أنھ خیر من العمل في ألف شھر لذا على 
 .المتعلمین االلتزام بإحیاء لیلة القدر مع أسرھم بالصالة وقراءة القرآن و غیرھا من األعمال الصالحة 

 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

  : یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة
یحیي المسلمون لیلة في العشر األواخر من رمضان فما اسمھا ؟ 

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

ِحیمِ    ْحَمِن الرَّ بِْسِم ّهللاِ الرَّ
ُھ فِى لَْیَلِة ٱْلَقْدِر ﴿ آ أَنَزْلَنٰ ْن أَْلِف َشْھٍرۢ ﴿2أَْدَرآَك َما لَْیلَُة ٱْلَقْدِر ﴿ ﴾ َوَمآ 1إِنَّ ﴾ لَْیلَُة ٱْلَقْدِر َخْیٌر مِّ

ن ُكلِّ أَْمٍرۢ ﴿ ِھم مِّ وُح فِیَھا بِإِْذِن َربِّ ئَِكُة َوٱلرُّ
ٓ لُ ٱْلَملَٰ ٰى َمْطلَِع ٱْلَفْجِر ﴿4َتَنزَّ ﴾ َسآلٌم ِھَى َحتَّ

  :مؤشرات الفھم، مثلأطرح أسئلة اللتقاط 
  متى تكون لیلة القدر ؟ ماذا أنزل هللا في لیلة القدر ؟

 على من انزل القرآن الكریم ؟
یستخلص المتعلمون أن لیلة القدر ھي إحدى لیالي العشر األواخر من رمضان 
أعظمھا قدرا و ھي اللیلة التي أمر هللا فیھا جبریل علیھ السالم بإنزال ا

المعجزة من اللوح المحفوظ على نبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم وسمیت بلیلة القدر 
ففي ھذه اللیلة تنزل المالئكة و الروح التي ,, لعظمتھا و قدرھا و شرفھا عند هللا عز وجل 

بإذن ربھم و أمره إلى األرض ھي جبریل علیھ السالم 
من كید و وساوس الشیطان و لقد فضل هللا سبحانھ و تعالى لتحیة و سالمة الم بمعنى ا

  .في ھذه اللیلة العمل الصالح على ألف شھر 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 .قدر التذكیر بالمعنى العام لسورة ال

  بالتدرج أیة تلو أیة القدریحفظ المتعلمون سورة 
  سورة القدریستظھر المتعلمون 

قواعد التجوید مضمرة - یحاكي المتعلمون التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار

یھتدي المتعلمون إلى فضل العمل الصالح في لیلة القدر و أنھ خیر من العمل في ألف شھر لذا على 
المتعلمین االلتزام بإحیاء لیلة القدر مع أسرھم بالصالة وقراءة القرآن و غیرھا من األعمال الصالحة 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  5 :الوحدة

  23: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

وضعیة 
 االنطالق

یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة*
یحیي المسلمون لیلة في العشر األواخر من رمضان فما اسمھا ؟ 

 التسمیع

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

  
ُھ فِى لَْیَلِة ٱْلَقْدِر ﴿ آ أَنَزْلَنٰ إِنَّ

ن ُكلِّ أَْمٍرۢ ﴿ ِھم مِّ وُح فِیَھا بِإِْذِن َربِّ ئَِكُة َوٱلرُّ
ٓ لُ ٱْلَملَٰ َتَنزَّ

فھم معاني 
  السورة

أطرح أسئلة اللتقاط *
متى تكون لیلة القدر ؟ ماذا أنزل هللا في لیلة القدر ؟ -
على من انزل القرآن الكریم ؟ -

 االستفادة

یستخلص المتعلمون أن لیلة القدر ھي إحدى لیالي العشر األواخر من رمضان * 
أعظمھا قدرا و ھي اللیلة التي أمر هللا فیھا جبریل علیھ السالم بإنزال او

المعجزة من اللوح المحفوظ على نبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم وسمیت بلیلة القدر 
لعظمتھا و قدرھا و شرفھا عند هللا عز وجل 

ھي جبریل علیھ السالم 
الم بمعنى اس

في ھذه اللیلة العمل الصالح على ألف شھر 

التذكیر بالمعنى العام لسورة ال تمھید

  الحفظ 
 واالستظھار

یحفظ المتعلمون سورة *
یستظھر المتعلمون *
یحاكي المتعلمون التالوة الصحیحة في الحفظ واالستظھار*

یھتدي المتعلمون إلى فضل العمل الصالح في لیلة القدر و أنھ خیر من العمل في ألف شھر لذا على *  ألتزم
المتعلمین االلتزام بإحیاء لیلة القدر مع أسرھم بالصالة وقراءة القرآن و غیرھا من األعمال الصالحة 




