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  قریش سورة

 التعلمیة

 -مضمرة التجوید قواعد  - واالستظھار

  .  

] .. 4.. .... [ أطعمھم الذي] 3..... [ ھذا

  .  المدینة

 .  مكة
 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

سورة

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  .قریش لسورة العام 

  .  آیة آیة بالتدرج قریش سورة المتعلمون

  .  قریش سورة المتعلمون یستظھر

واالستظھار الحفظ في الصحیحة التالوة المتعلمون 

.  صالتھم وألداء ربھم لعبادة قریش سورة لحفظ المتعلمون

  . صالتي وألداء ربي ألعبد قریش

 .وحافظي رازقي 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 .قریش سورة المتعلمون

  : شفھیا اآلیات 
  : الرحیم الرحمن
ھذا رب فلیعبدوا] 2[ والصیف الشتاء...  إیالفھم] 1
] .....5 [  
  5 إلى 1 من اآلیات, 
  : السبورة علي یناسبھا بما الكلمة بخط المتعلمون

المدینة*                                                                      
  * تسكن قریش

مكة*                                                                       
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

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  2 :الوحدة

  9: األسبوع

  2: عدد الحصص

 المراحل

 بالمعنى التذكیر  تمھید

 الحفظ
 واالستظھار

المتعلمون یحفظ  •

یستظھر  •

 یحاكي  •

 تقویم
 التعلمات

المتعلمون یھتدي

قریش سورة أحفظ

 تعالى هللا أعبد 

المتعلمون یستظھر تمھید

 تقویم
 التعلمات

 المتعلمون یتمم
الرحمن هللا بسم

1...... [ إلیالف
..... [ من..... 
,  قریش سورة
المتعلمون یصل

                                                                     
قریش قبیلة كانت

                                                                      

 بالقیم التشبع

وَرةِ  ِمْحَورُ  یُدورُ  السُّ
 ِرْحلَةٌ :  ِرْحلََتانِ 

بِنِْعَمَتْینِ  قَُرْیَشاً  َتَعالى
َھَذا َربَّ  َفْلَیْعُبُدوا

المتعلمون یفھم...*
أسئلة األستاذ یوجھ*
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 قریش لسورة اإلجمالي المعنى عن المتعلمون

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  2 :الوحدة

  9: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

المتعلمون یعبر* 




