
 المستوى االول

  :على قادرا المتعلم 
 .استظھارھا ثم جیدة، تالوة السورة

  العامة معانیھا

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  -1-اإلخالص سورة

 التعلمیة

وأدعو المتعلمین إلى . شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش

(   أََحدٌ  ُكفًُوا لَھُ  یَُكنْ  َولَمْ ) 3( یُولَدْ  َولَمْ  

 سورة أن معرفة من المتعلم لتمكین

 صاحبة وال نضیر وال شبیھ لھ ولیس یولد

 أسماء من والصمد والرغائب الحوائج قضاء

 وصفاتھ

 -مضمرة التجوید قواعد

  بسم هللا الرحمن الرحیم
سورة (  َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفًُوا أََحٌد ) 3(..َولَْم  ....

4 (  

 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
 من توحد وتفرده بالعبادة 

شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشأسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال 

         اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھ
ُ  ُھوَ  قُلْ  الرحیم الرحمن ُ ) 1( أََحدٌ  هللاَّ َمدُ  هللاَّ  یَلِدْ  لَمْ ) 2( الصَّ
 ) 4 ىإل 1من اآلیات اإلخالص

  :مثل الفھم، مؤشرات اللتقاط
  ؟ ولد � وھل ؟ شریك � ھل

  أوشبیھ؟
 والرغائب؟ الحوائج قضاء

لتمكین وذلك اإلجمالي للمعنى شفھي استنتاج بناء الى 

یولد لم وأنھ ولد لھ لیس وبأن فقط هللا توحید عن 

قضاء في المقصود أي الصمد وهللا شيء كمثلھ ولیس

 تعالى هللا صفات ومن

وصفاتھ وأسمائھ وألوھیتھ ربوبیتھ في واحد تعالى

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 اإلخالص لسورة العام 

  أیة أیة بالتدرج اإلخالص سورة المتعلمون
  اإلخالص سورة المتعلمون

قواعد - واالستظھار الحفظ في الصحیحة التالوة المتعلمون

بسم هللا الرحمن الرحیم: أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا 
 ُ َمُد ) 1( .....بسم هللا الرحمن الرحیم قُْل ُھَو هللاَّ ُ الصَّ ....لَْم ) 2(هللاَّ

4إلى  1اإلخالص اآلیات من
  أصل بخط اآلیة بسورتھا 

  سورة االخالص*   
  *  

 سورة الناس*                                                          

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  3 :الوحدة

  12: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 وضعیة
 االنطالق

یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة*
من توحد وتفرده بالعبادة 

 التسمیع

أسمع السورة بقراءة مرتلة، أو باستعمال *

اإلنصات وإرھاف السمع، مع تتبعھ
الرحمن هللا بسم

اإلخالص سورة

 معاني فھم
 السورة

اللتقاط أسئلة أطرح*
ھل   ؟ تعبد من-
أوشبیھ؟ مثیل � ھل-
قضاء في نقصد من-

 االستفادة

 المتعلمین أدفع

 تتكلم اإلخالص

ولیس شریك وال

ومن الحسنى هللا

تعالى هللا أن أومن* 

 بالمعنى التذكیر تمھید

   الحفظ
 واالستظھار

المتعلمون یحفظ*
المتعلمون یستظھر*
المتعلمون یحاكي*

 اإلنجاز

أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا *
 ُ بسم هللا الرحمن الرحیم قُْل ُھَو هللاَّ

أصل بخط اآلیة بسورتھا 

*  قل ھوهللا أحد  
                                                   




