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 الهدف التّعلمي:

  ّلنصوص القرآن حيحالحفظ واالستظهار الص. 

 .الفهم السليـم لنصوص القرآن 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح الكفاءةمؤشرات 

يجيب عن األسئلة 
 المطروحة

ى ه لن يموت ،حت  بقوته و ماله و صحته فيظن أن   اإلنسانقد يغتر 

ن لنا هللا تعالى إذا جاء يوم القيامة ندم ،وفي سورة البلد يبي  

 للن جاة يوم القيامة.حيح ريق الص  الط  

 كيف نفوز يوم القيامة ؟ -

مرحلة 
 االنطالق

تالوة ليستمع 
 المعلم.

 
 ورة .يتلو الس  

 

 و يسمعها من الجهاز(أ)بورة ورة على الس  الس   ستاذ)ة(يكتب األ-

 بسم هللا الر حمن الر حيم

ْلبالاِد ) ا ااَ۬ ذا ْقِسُم بِهاَٰ
ُ
ٓ أ ا ااَ۬ 1الا ذا  بِهاَٰ

أانتا ِحل ُّۢ ا والادا وا ( واواالِٖد 2ْلبالاِد )( وا ما

ْد 3) نا فِے كاباد ٍۖ )( لاقا اِلنساَٰ لاْقناا ااَ۬ لاْيِه ( ااياْحِسُب أان ل  4خا ْن ي ْقِدرا عا

ٞد ) بادا ٍۖ )5أاحا
 
ااٗل ل د ٍۖ )ل  ( ااياْحِسُب أان 6( ياُقوُل أاْهلاْكُت ما ُهۥٓ أاحا ( 7ْم يارا

ْيناْيِن ) ْيِن 8االاْم ناْجعال ل هُۥ عا تا فا انٗا واشا لِسا ْيِنٍۖ وا  (9)( وا لن ْجدا ُه اَُ۬ ْيناَٰ دا ها

باةاٍۖ )10) قا ْلعا ما ااَ۬ ْقتاحا ا ااَ۬ 11( فاالا ااَ۪ كا ما يَٰ ْدرَ۪
آ أا باُةٍۖ )( واما قا باة  ( فاك  12ْلعا قا  را

باٖة )13) اٞم فِے ياْوٖم ِذے ماْسغا باة  )( ياِتيمٗا ذاا ما 14( ااوِ اِْطعا ( ااْو 15ْقرا

باٖةٍۖ ) ْترا نُ ( ثُم  كا 16ِمْسكِينٗا ذاا ما اما لِذينا ءا ْواْ انا ِمنا ااَ۬ اصا ْبِر  بِالص  وْا واتاوا

ِةٍۖ ) ما ْرحا ْوْا بِاْلما ْلما 17واتاوااصا ُب اَُ۬ ِئكا أاْصحاَٰ
ٓ ْولاَٰ
ُ
ِةٍۖ )( أ نا ُروْا ( واالذِ 18ْيما ينا كافا

ِةٍۖ ) ْشَـٔما ْلما ُب اَُ۬ ِتناا ُهُمۥٓ أاْصحاَٰ لاْيِهْم 19بَِٔاياَٰ ٞةٍۖ )نا ( عا   (20اٞر م وصادا

  ..ورة الس   ستاذ)ة(األ يقرأ  -

 .للقراءة الفردية  المتعلمين يدعو -

 ورة يحاول المتعلم أن يحاكيه .للس   ستاذ)ة(من خالل قراءة األ -

 عبة .يشرح الكلمات الص   -

 ورة .يقدم المعنى اإلجمالي للس   -

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

 

 الوة .يستمع للت  

 ورة كاملة.يتلو المعلم الس    -

 ف .ورة خارج الص  الميذ تكرار وحفظ الس  يطلب من الت   -

 تخصص الحصة الث انية لالستظهار. -

إعادة 
 االستثمار 
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