القرآن الكريم
المسار األدبي والتحفيظ

الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر




متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت ازً بدينه قاد ارً على الدعوة

إليه والدفاع عنه.












إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال



تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

تمكين اال نتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.

تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.

رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
المجتمع.

 إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات والحروف والجمل نطقا سليما.
 حفظ الطالبات قد ار مناسبا من القران الكريم.
 تنشئة الطالبات على توقير كتاب اهلل تعالى
 إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب اهلل ،بما يناسب المرحلة العمرية.
 تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه
 تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.
 تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري
 غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الطالبات

.

 تعليم الطالبات آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .
 زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما يتلونه من آيات

 تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا..
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أن تذكر الطالبة معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

القرآن الكريم ( )4المستوى الرابع
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مضمون اآليات الكريمة:
 فسيروا -أيها المشركون -في األرض مدهة أربعة أشهر ,تذهبون حيث شئتم آمنين
من المؤمنين ,واعلموا أنكم لن ُت ْفلِتوا من العقوبة ,وأن َّللا مذل الكافرين ومورثهم
العار في الدنيا ,والنار في اآلخرة .وهذه اآلية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة,
أو من له عهد دون أربعة أشهر ,فيك همل له أربعة أشهر ,أو َمن كان له عهد
فنقضه.
 وإعالم من َّللا ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن َّللا بريء من المشركين,
ورسوله بريء منهم كذلك .فإن رجعتم -أيها المشركون -إلى الحق وتركتم شرككم
فهو خير لكم ,وإن أعرضتم عن َقبول الحق وأبيتم الدخول في دين َّللا فاعلموا أنكم
لن ُت ْفلِتوا من عذاب َّللا .وأنذر -أيها الرسول -هؤالء المعرضين عن اإلسالم عذاب
َّللا الموجع.
 و ُيستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة ,ولم
يخونوا العهد ,ولم يعاونوا عليكم أحدا من األعداء ,فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته
المحدودة .إن َّللا يحب المتقين الذين أدهوا ما أمروا به ,واتقوا الشرك والخيانة,
وغير ذلك من المعاصي.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

 oحل المشكالت

معاني الكلمات:
يوم النحر أفضل أيام المناسك
في الدنيا وفي اآلخرة
لم ينقضوا عهدهم

صور

التاريخ

 oاالكتشاف
واالستقصاء
نشاط
تالوة اآليات الكريمة
بشكل فردي

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
تل اآليات الكريمة من سورة
آ ٍ
التوبة من اآلية ( )1إلى
اآلية (.)11
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

التدريبات

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة
....
الواجب المنزلي
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى

صياغة أبرز األحكام المستفادة من اآليات في بحث.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

