اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1

األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 3إلى آية (
) 31
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 31إلى آية (
) 71
تالوة تصحيح وحفظ سورة ق من آية ( ) 3
إلى ( ) 31

0443/5/11هـ 0443/6/1هـ

( القرآن الكريم )
األسبوع

7

األسبوع

5

تالوة سورة التوبة من (  ) 341إلى ( )331
تالوة سورة التوبة من آية (  )331إلى (
)379
تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات من آية (
 ) 3إلى ( ) 71

1

األسبوع

0443/6/16هـ 0443/6/03هـ

األسبوع

9

تالوة سورة هود من آية (  ) 3إلى آية ( 31
)
تالوة سورة هود من آية (  ) 32إلى آية (
) 11
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور من آية ( 3
) إلى ( ) 72

34

األسبوع

0443/7/14هـ 0443/7/11هـ

األسبوع

11

تالوة سورة يوسف من آية (  ) 77إلى ( 11
)
تالوة سورة يوسف من آية (  )11إلى ( ) 11
مراجعة مقررالحفظ

34

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ملاحظات

األسبوع 0443/1/10هـ 0443/1/17هـ

للصف ( الثاني الثانوي أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

0443/5/7هـ

0443/5/00هـ األسبوع 0443/5/04هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 72إلى آية (
) 11
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 12إلى آية (
) 42
تالوة تصحيح وحفظ سورة ق
من آية (  ) 31إلى ( ) 11

0443/6/5هـ

0443/6/9هـ

تالوة سورة يونس من آية (  ) 3إلى ( ) 74
تالوة سورة يونس من آية (  ) 73إلى آية (
) 11
تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات من آية (
 ) 74إلى( ) 41

0443/7/0هـ

0443/7/7هـ

تالوة سورة هود من آية (  ) 17إلى آية (
) 49
تالوة سورة هود من آية (  ) 14إلى آية (
) 12
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور من آية (
 ) 79إلى ( ) 49

0443/1/1هـ

0443/1/6هـ

تالوة سورة يوسف من آية (  )14إلى ( ) 12
تالوة سورة يوسف من آية (  )19إلى ( ) 21
مراجعة مقررالحفظ

1

األسبوع

7

األسبوع

33

األسبوع

31

0443/5/01هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 49إلى آية ( 11
)
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 14إلى آية ( 14
)
تالوة تصحيح وحفظ سورة ق من
آية (  ) 11إلى ( ) 41

0443/6/01هـ

0443/6/06هـ

تالوة سورة يونس من آية (  ) 11إلى ( ) 11
تالوة سورة يونس من آية (  ) 14إلى ( ) 14
تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات من ( ) 41
إلى ( ) 14

0443/7/03هـ

0443/7/04هـ

تالوة سورة هود من آية (  ) 19إلى آية ( 21
)
تالوة سورة هود من آية (  ) 24إلى آية ( 91
)
مراجعة تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور كاملة

0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

تالوة سورة يوسف من آية (  ) 22إلى ( ) 92
تالوة سورة يوسف من آية (  ) 99إلى ( ) 333
مراجعة مقررالحفظ

األسبوع

4

األسبوع

8

األسبوع

37

األسبوع

31

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

0443/5/10هـ

0443/5/15هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 11إلى آية ( 29
)
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 94إلى آية (
) 341
مراجعة تالوة تصحيح وحفظ سورة ق كاملة

0443/6/09هـ

0443/6/10هـ

تالوة سورة يونس من آية (  ) 13إلى ( ) 29
تالوة سورة يونس من آية (  ) 94إلى آية (
) 349
مراجعة تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات
كاملة

0443/7/07هـ

0443/7/10هـ

تالوة سورة هود من آية (  ) 91إلى آية (
) 371
تالوة سورة يوسف من آية (  ) 3إلى آية ( 73
)
مراجعة مقررالحفظ

0443/1/06هـ

0443/1/13هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

عنوان الدرس

الفصل

مقرر الحفظ ق آية

الحصة

[]31-3

التاريخ

المادة

األهداف اإلجرائية السلوكية
أن تقرأ الطالبة اآليات القرآنية قراءة مرتلة.

قرآن

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

حول سورة ق مناقشة حوارية …

المستوى

المحتوى

التقويم

الزمن

ممارسة

أقـرأ اآليات قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد ثـم اخـتـار مـجـمـوعـة
مـن الطالب لـقـراءة اآليات.

س :اشررررررررررحي اآليرررررررررات
القرآنية شرحا إجمالياً؟

( )
دقائق

س :من هم أصحاب
الرس؟

( )
دقائق

أن تعي الطالبة منهم أصحاب الرس.
فهم

رررآَ ِن
أن تشرررر الطالبرررة قولررره تعرررالى (ق َوا ْلقُر ْ
ا ْل َم ِجي ِد)اآلية.

فهم

أن تدرك الطالبة من هم قوم تبع.

فهم

ق
أن تفسررر الطالبررة قولرره تعررالى (أَفَ َعيِينَررا بِررا ْل َخ ْل ِ
ق َج ِديد)اآلية.
ْاألَ َّو ِل بَ ْل ُه ْم فِي لَ ْب ٍ
س ِمنْ َخ ْل ٍ

الصف

الوسيلة التعليمية
مراجعة عامة ثم مناقشة الطالب

تمهيد الدرس

/2ث أدبي

فهم

سـورة { ق } من آية  3إلى آية 31
من قـوله تعالى(( :ق َوا ْلقُ ْرآَ ِن ا ْل َم ِجي ِد {))}3
ق َج ِدي ٍد {))}31
ق ْاألَ َّو ِل بَ ْل ُه ْم فِي لَ ْب ٍ
س ِمنْ َخ ْل ٍ
إلى قـوله تعالى(( :أَفَ َعيِينَا بِا ْل َخ ْل ِ

الشر ( :بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) رسول من أنفسهم يخوفهم بالنار بعد البعث (فقرال الكرافرون س :اشرررحي قولرره تعررالى
هذا) االنذار (شيء عجيب) (أئذا) بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينيهما علرى الروجهين (ق َوا ْلقُ ْرآَ ِن ا ْل َم ِجي ِد).؟
(متنرا وكنرا ترابرا) نرجرع (ذلر رجرع بعيرد) بايررة البعرد (قرد علمنرا مرا ترنق األرض) تأكرل مرنهم (مررنهم
وعندنا كتراب حفريظ) هرو اللرو المحفرو فيره جميرع االشرياء المقردرة (برل كرذبوا برالحق) برالقرآن (لمرا س :من هم قوم تبع؟
جاءهم فهم) في شأن النبي صلى هللا عليره وسرلم والقررآن (فري أمرر مرريج) مارطرب قرالوا مررة سراحر
وسحر ومرة شاعر وشرعر ومررة كراهن وكهانرة (أفلرم ين رروا) بعيرونهم معتبررين بعقرولهم حرين أنكرروا
البعررث (إلررى السررماء) كائنررة (فرروقهم كيررف بنيناهررا) بررال عمررد (وزيناهررا) بالكواكررب (ومررا لهررا مررن فرررو ) س :فسرررري قولررره تعرررالى
ق ْاألَ َّو ِل بَرر ْل
شقوق تعيبها (واألرض) معطوف علرى موعرع إلرى السرماء كيرف (مرددناها) دحوناهرا علرى وجره المراء (أَفَ َعيِينَررا بِررا ْل َخ ْل ِ
ررق
(وألقينا فيها رواسي) جباال تثبتها (وأنبتنا فيها من كل زو ) صنف (بهيج) يبهج به لحسنه.
ُهررر ْم فِررري لَررر ْب ٍ
س ِمرررنْ َخ ْلر ٍ
(وأصحاب األيكة) الغياة قوم شرعيب (وقروم تبرع) هرو ملر كران براليمن أسرلم ودعرا قومره إلرى ا سرالم َج ِديد)؟
فكذبوه (كل) من المذكورين (كذب الرسرل) كقرري( (فحرق وعيرد) وجرب نرزول العرذاب علرى الجميرع فرال
يايق صدرك من كفر قري( ب (أفعيينا بالخلق األول) أي لم نعي به فال نعيا با عادة (بل هم فري لربس)
ش (من خلق جديد) وهو البعث.

الواجب المنزلي:

األخوة المعلمين و المعلمات

( )
دقائق
( )
دقائق
( )
دقائق

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاعير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخ

تحاعير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع

تحاير – توزيع – أهداف
أنواع التحاعير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع المل 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

شر متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  74ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات ا ستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكن ا تصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاعير
0505107025
0551092444

0555107025
0557977722
ويمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل 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 خار مدينة الرياض يااف قيمة االرسالية  14لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خار مدينة الرياض والخر

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاعير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البن األهلي
مؤسسة التحاعير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البن السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراببين في أن يكونوا وكالء لتحاعير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

