سورة الفاتحة

التربية اإلسالمية

األهداف:
 حفظ السورة شفهيا
 أن يفهم المتعلم المعنى العام للسورة
 أن يتعرف عظمة هللا وأٍسماء هللا الحسنى
الوسائل:
 كتاب التلميذ  -السبورة  -الشرح -األسئلة....

المدخل :التزكية (القرآن الكريم)
الوحدة1 :
األسبوع:
عدد الحصص2 :

الحـصــــــة األولــــــى
األنشطة التعليمية التعلمية

المراحل

يستمع المتعلمون لتالوة سورة الفاتحة:
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*أرتل اآليات ،وأطالب المتعلمين باإلنصات والتتبع...
المعنى العام لسورة الفاتحة:
إرشاد هللا سبحانه وتعالى عباده إلى تمجيده والثناء عليه بذكر صفات الكمال مع محبته و تعظيمه .
وأرشدهم إلى إفراده سبحانه بالعبادة و الطاعة  .و أَل يشركوا معه غيره  .و أن يستعينوا به على ذلك
وعلى كل أمور حياتهم و أرشدهم إلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم و صرفهم و إبعادهم عن
فهم المعنى العام طريق أهل الغضب و الضالل من اليهود و النصارى و الكفار و المنافقين .
للسورة
*يفهم المتعلمون المعنى العام لسورة الفاتحة .
*يوجه األستاذ أسئلة حول المعنى اإلجمالي لسورة الفاتحة.
* يعبر المتعلمون عن المعنى اإلجمالي لسورة الفاتحة.
الحـصــــــة الثانيــــــة
تمهيد
الحفظ
واالستظهار
توظيف السورة
في الصالة

التذكير بالمعنى العام لسورة الفاتحة.
 يحفظ المتعلمون سورة الفاتحة بالتدرج آية آية.
 يستظهر المتعلمون سورة الفاتحة.
 يحاكي المتعلمون التالوة الصحيحة في الحفظ واالستظهار -قواعد التجويد مضمرة-
*يهتدي المتعلمون لحفظ الفاتحة لعبادة ربهم وألداء صالتهم.
*أحفظ الفاتحة ألعبد ربي وألداء صالتي.
*أقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات.

من تصميم األستاذ أمين السحيمي

المستوى االول

