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

التوبة آية []31-3

الحصة

المادة

الصف

قرآن

طريقة التدريس

الوسيلة التعليمية

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس
األهداف اإلجرائية السلوكية

/2ث أدبي

مراجعة عامة ثم مناقشة الطالب

حول سورة التوبة مناقشة حوارية …

المحتوى

أقـرأ اآليات قـراءة نـمـوذجـيـة خالية من األخطاء مع التركيز على التجويد ثـم
أن تقرأ الطالبة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
اخـتـار مـجـمـوعـة مـن الطالب لـقـراءة اآليات .
أن تبييييين الطالبيييية لميييياذا سييييميه هييييذ ال ييييورة
ب ورة التوبة.
سـورة { التوبة } من آية  3إلى آية 31
أن تعلل الطالبة سبب عدم وجود الب ملة في
من قـوله تعالى(( :بَ َرا َءةٌ ِمنَ ه
ش ِر ِكينَ {))}3
سولِ ِه إِلَى اله ِذينَ عَا َه ْدتُ ْم ِمنَ ا ْل ُم ْ
هللاِ َو َر ُ
سورة التوبة .
إلى قـوله تعالى:
أن تعي الطالبة مما تبرأ هللا ورسوله.
اج َد ه
هللاِ شَا ِه ِدينَ َعلَى أَ ْنفُ ِ ِه ْم بِا ْل ُك ْفر{))ِ{31
(( َما َكانَ لِ ْل ُم ْ
ش ِر ِكينَ أَنْ يَ ْع ُم ُروا َم َ ِ
أن تف ييييييييييييييييييير الطالبييييييييييييييييييية مفيييييييييييييييييييردات مفردات الكلمات :
الكلمات .
معناها
الكلمة
ف يروا
ف يحوا
إعالم
وأذان
هللاِ الشر :
ييرا َءةٌ ِميينَ ه
أن تشيير الطالبيية قولييه تعييالى (بَ َ
سييولِ ِه إلَييى الهيي ِذينَ عَاهَيي ْدتُم ِميينَ ا ْلمشْيير ِكينَ )( ..براءة من هللا ورسوله) واصلة (إلى الذين عاهدتم من المشركين) عهداً مطلقا ً أو دون أربعة أشهر أو
َو َر ُ
ِ
ْ
ُ ِ
فوقها ونقي العهيد بميا ييذكر فيي قوليه (ف ييحوا) سييروا آمنيين أيهيا المشيركون (فيي األر أربعية
اآلية .
أشهر) أولهيا شيواب بيدليل ميا سييالتي ون أميان لكيم بعيدها (واعلميوا أنكيم هللايير معجيزي هللا) أي فيا تي

التقويم
س :اشرحي اآليات القرآنية شرحا إجماليا ً ؟
س :لماذا سميه هذ ال ورة بالتوبة ؟
س  :عللي لماذا لم تبدأ ال ورة بالب ملة؟
س :مما تبرأ هللا ورسوله.
س:ما معنى [ ف يحوا  ،أذان] ؟

س :اشرحي قوله تعالى (بَ َرا َءةٌ ِمنَ ه
سيولِ ِه
هللاِ َو َر ُ
ش ِر ِكينَ ).؟
إِلَى اله ِذينَ عَا َه ْدتُ ْم ِمنَ ا ْل ُم ْ

عذابييه (وأن هللا ميييزي الكييافرين) مييذلهم فييي الييدنيا بالقتييل واألخيير بالنييار (وأذان) إعييالم (ميين هللا
ورسول ه إلى الناس يوم الحيج األكبير) ييوم النحير (أن) أي بيالن (هللا بيريء مين المشيركين) وعهيودهم
(ورسوله) بريء أيضا "وقد بعث النبي صلى هللا عليه وسلم عليا ً من ال نة وهي سنة ت ع فالذن ييوم
ْ
أن تف ييير الطالبييية معنيييى قوليييه تعيييالى ( َميييا َكيييانَ النحر بمنى بهذ اآليات وأن ن يحج بعد العام مشير ون يطيوب بالبييه عرييان" روا البيياري (فينن س :ف ري معنى قوله تعالى ( َما َكانَ لِل ُمشْي ِر ِكينَ
تبتم) من الكفر (فهو خير لكيم وإن تيوليتم) عين اايميان (فياعلموا أنكيم هللايير معجيزي هللا وبشير) أخبير
يياج َد ه
ياج َد ه
شيييا ِه ِدينَ َعلَيييى أَ ْنفُ ِ ييي ِه ْم
لِ ْل ُم ْ
هللاِ َ
هللاِ َ
شييا ِه ِدينَ َعلَييى (الذين كفروا بعذاب أليم) مؤلم وهو القتل واألسر فيي اليدنيا والنيار فيي اآلخيرة (إن اليذين عاهيدتم مين أَنْ يَ ْع ُمييي ُروا َم َ ي ِ
شي ِر ِكينَ أَنْ يَ ْع ُمي ُروا َم َ ي ِ
المشركين ثم لم ينقصيوكم شيي)ا) مين شيروط العهيد (وليم ي)ياهروا) يعياونوا (علييكم أحيدا) مين الكفيار بِا ْل ُك ْف ِر) ؟
أَ ْنفُ ِ ِه ْم بِا ْل ُك ْف ِر) اآلية.
(فالتموا إليهم عهدهم إلى) إنقضاء (مدتهم) التي عاهدتم عليها (إن هللا يحب المتقين) بنتمام العهود.

الواجب المنزلي:

التدريب على القراءة السليمة المرتلة وحفظ معاني الكلمات

األخوة المعلمين و المعلمات
ال الم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ي ر مؤس ة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما ييص تحاضير ثاني ثانوي فصلي الم تو الرابع
تحضير – توزيع – أهداب
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي بانستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عرو

بوربوينه لجميع دروس المادة

+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب انلكتروني

+
حل أس)لة الكتاب
شر متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للريا

واليرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( الم تعجل  74ساعة)
لحجز طلبكم وت جيل معلومات ااستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك ااتصاب على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
وات ب التحاضير

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك ت جيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن انيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
ح ب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق انيميل  20لاير
سعر المادة مع ال ي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع ال ي دي طباعة ملونة  100لاير

لمن هم خارج مدينة الريا

يضاب قيمة انرسالية  14لاير للفيدكس الم تعجل

وهنا أرقام الح ابات للمعلمين خارج مدينة الريا

واليرج

مصرب الراجحي
مؤس ة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤس ة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنو آخر يمكنكم التحويل على احد هذا الح ابات
الريا

سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك ال عودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراهللابين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم انتصاب بجواب المدير
0554466161

