
 بسم هللا الرحمن الرحيم                            

 :األستاذة دنيا كمالة أولى إعدادي : التربية اإلسالمية  : إعدادية اساكي 

 القرآن الكريم هدى ورحمة للعالمين  مدخل التزكية :

 : نصوص االنطالق أوال قراءة 

 :النصوص المؤطرة للدرس 

 9اآلية سورة الحجر .  لحافظونقال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له 

 106سورة األنبياء اآلية قال سبحانة :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين. 

 82. سورة اإلسراء اآلية : وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنين وال يزيد الظالمين إال خسارةقال جل جالله 

 : التوثيق 

 رتبتها آياتها عدد  نوعيتها السورة

 15 99 مكية  الحجر

 21 111 مكية  االنبياء

 17 110 مكية  االسراء 

 

 شرح المعاني :

 لمبعدون عنه كل أنواع التحريف لحافظون :

 من رحمة هللا تعالى شقاء وبعدا  إال خسارة:

 استخراج مضامين النصوص : 

 أي تحريف. تأكيده تعالى على ربانية مصدر القرآن وكذا على حفظه من مضمون النص األول :

 القرآن القرآن الكريم وعدم تخصيصه لقوم أو زمان بعينه.بيانه تعالى لعالمية وعامية مضمون النص الثاني :

 وكذا ذكره لعقاب المكذبين وهو الشقاء.ذكر تعالى لجزء من آمن بكتابه وهو الشفاء والرحمة مضمون النص الثالث :

 التحليل:

 تعريف القرآن الكريم وذكر خصائصه :المحور 

المنقول إلينا بواسطة جبريل عليه السالم ،الخاتم ، المنزل على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم هو كتاب هللا تعالى 

ما يتعلق بالعقيدة والعبادات والمعامالت كما انه تضمن ،المبتدئ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس  ،بالثواثر 

عدد سوره المتعبد بتالوته ، والمرسلين ،وذكر قصص االقوام السابقة وقصص االنبياء والحقوق بانواعها 

لكل زمان ومكان ومنزه عن التحريف ألن هللا تعالى سورة العلق ، وهو صالح سورة،أول ما أنزل منه بغار حراء 114

كما أنه هدى ورحمة للناس أجمعين دون تخصيص  نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال تعالى : وانا تولى حفظه. 

 رحمة للعالمين. وذلك بما تضمنته آياته كما ذكرنا ومصداقية لقوله تعالى : 

 القرآن الكريم :واجبنا نحو المحور الثاني 

 التعامل معه على النحو التالي :لجني ثمار القرآن الكريم وجعله سبيال لهداية والرحمة في الدارين وجب 

 والبحث عن تفسيرها وفهم معانيها.قراءته وتدبر آياته 

 التعبد بتالوته فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. 

 بالتادب في الجلوس.  الطهارة قبل لمسه أو قراءته واالستعداد لها

 االمثثال لما فيه من أوامر واجتناب ما تضمنه من نواهي. 



 وانصتو لعلكم ترحمون. القرآن فاستمعو له قال تعالى : واذا قرئ حسن االستماع واالصغاء لتالوته 

 

 


