
 المستوى االول

  :على قادرا المتعلم 
 .استظھارھا ثم جیدة، تالوة السورة

  العامة معانیھا

 ....األسئلة - الشرح - السبورة - التلمیذ

  -1-الفلق سورة

 التعلمیة

وأدعو المتعلمین إلى اإلنصات وإرھاف . مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورش

َوِمْن ) 3(َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب ) 2(ِمْن َشرِّ َما َخلََق 

 عن تتكلم الفلق سورة أن معرفة من المتعلم

.  حیوانات و وجن انس من هللا خلق جمیع یشمل

 -مضمرة التجوید

 َوِمْن َشرِّ ) 4( ........ ........ َوِمْن َشرِّ ) 3(

 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
 ؟إلى من تلجأ لیحمیك من شر المخلوقات

مرتلة، أو باستعمال شریط لمقرئ مغربي بروایة ورشأسمع السورة بقراءة 

         

ِمْن َشرِّ َما َخلََق ) 1(بسم هللا الرحمن الرحیم قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ اْلَفلَِق 

  )5(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ) 4(فِي اْلُعَقِد 

  :مثل الفھم، مؤشرات اللتقاط
  ؟إلى من تلجأ لیحمیك من شر المخلوقات

 ؟اآلخرین نعمة زوال یتمني الذي

المتعلم لتمكین وذلك اإلجمالي للمعنى شفھي استنتاج بناء إلى

یشمل وھذا خلق ما شر من وتعالى سبحانھ هللا ھو الذي الصبح

 . االذایة من غیره و وحسد سحر من فیھا الذي الشر من

 . المخلوقات شر لیجنبني

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 الفلق لسورة العام بالمعنى

  أیة تلو أیة بالتدرج الفلق سورة 
  قسورة الفل المتعلمون

التجوید قواعد - واالستظھار الحفظ في الصحیحة التالوة المتعلمون

  : أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا 

  بسم هللا الرحمن الرحیم
(إَِذا َوَقَب   ........ َوِمْن َشرِّ ) 2  ........ ِمْن َشرِّ ) 1(قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق 

)5(  

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

القرآن الكریم(التزكیة : المدخل

  4 :الوحدة

  18: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 االنطالق وضعیة
یجیب المتعلمون عن األسئلة التالیة

إلى من تلجأ لیحمیك من شر المخلوقات  ؟من تعبد  

 التسمیع

أسمع السورة بقراءة 

        السمع، مع تتبعھ

بسم هللا الرحمن الرحیم قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ اْلَفلَِق 

فَّاَثاتِ  فِي اْلُعَقِد  َشرِّ النَّ

 معاني فھم
 السورة

اللتقاط أسئلة طرحأ
إلى من تلجأ لیحمیك من شر المخلوقات   ؟ تعبد من-
الذي  نسمي ماذا-

 االستفادة

إلى المتعلمین أدفع

الصبح برب االستعاذة

من بخالقھا یستعاذ

لیجنبني با� أتحصن* 

بالمعنى التذكیر *   تمھید

   الحفظ
 واالستظھار

 المتعلمون یحفظ*
المتعلمون یستظھر*
المتعلمون یحاكي*

 اإلنجاز

أدعوھم إلى إنجاز المطلوب شفھیا *

بسم هللا الرحمن الرحیم
قُلْ أَُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق  

(إَِذا َحَسَد   ........
 




