أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يلمَّ باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أُمَّته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .11إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سببل السبعادة الحقيقيبة فبي البدنيا وامخبرة محصبورة فبي إتبباع ديبن اإلسبالم البذ خبتم اهلل ببه
الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماماً وحكماً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى اهلل عليه وسلم واالنقياد لما جاء به وإتباع هديه وسبنته صبلى
اهلل عليه وسلم.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم امخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن اهلل تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن اهلل ال يغفر أن يشرك معه أحد كائن ًا من كان.
حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث
تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبو الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقاً واضبحاً يههبر المعنبى معبه فبي قراءتبه
ويساعد على فهمه.
تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضبيح مبا غمبض منبه أو تأكيبد مبا تشبابه ،والتأكيبد علبى الجانبب العقلبي والتحليبل
المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
إظهار شخصية الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتد به ويسير على منهجه.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة الفقه
تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين اهلل عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقهاً في دينه واعياً له مدركاً ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجباً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
اكتساب المتعلم كثيرًا من الفضائل وامداب كالطاعة والنهام والنهافة وحسن المههر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على امخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

األهداف العامة لتدريس مادة التفسير
مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكببوين القببدرة واالسببتعداد لببدى المببتعلم علببى االسببتنباا واالسببتنتاا لمببا تحتويببه اميببات مببن أوامببر أو نببواهي وأحكببام وآداب بوعببد ووعيببد
والتعرف على أسباب نزول اميات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اميات استيعاباً صحيح ًا والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اميات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اميات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اميات مما يعينه على االستقامة على شرع اهلل.
أخذ العبرة والعهة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم
تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب اهلل قراءة سليمة بإخراا الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط .
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباا به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

مديرة المدرسة
...............................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (حفظ)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 0443/4/03

الخميس 0443/5/4

2

األحد 0443/5/7

الخميس 0443/5/00

3

األحد 0443/5/04

الخميس 0443/5/01

4

األحد 0443/5/10

الخميس 0443/5/15

5

األحد 0443/5/11

الخميس 0443/6/1

6

األحد 0443/6/5

الخميس 0443/6/1

7

األحد 0443/6/01

الخميس 0443/6/06

8

األحد 0443/6/01

الخميس 0443/6/10

9

األحد 0443/6/16

الخميس 0443/6/03

11

األحد 0443/7/0

الخميس 0443/7/7

11

األحد 0443/7/03

الخميس 0443/7/04

12

األحد 0443/7/07

الخميس 0443/7/10

13

األحد 0443/7/14

الخميس 0443/7/11

14

األحد 0443/1/1

الخميس 0443/1/6

15
األحد 0443/1/1
 17+16األحد 0443/1/06

الخميس 0443/1/00
الخميس 0443/1/17

للصف الثالث املتوسط

للعام الدراسي  9331 – 9341هـ
الدروس

حفظ سورة آل عمران من  061حتى نهاية السورة
مراجعة عامة
حفظ سورة البقرة 75/0
مراجعة عامة
حفظ سورة البقرة 10/51
مراجعة عامة
حفظ سورة البقرة 010/14
حفظ سورة البقرة 076/005
حفظ سورة البقرة 103/077
حفظ سورة البقرة 107/100
مراجعة عامة
حفظ سورة البقرة 164/101
مراجعة عامة
حفظ سورة البقرة  165حتى نهاية السورة
مراجعة عامة
االختبارات

الفصل الدراسي الثاني
مالحظات

بطاقة ختطيط الدروس ملادة القرآن الكريم
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة آل عمران؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:
الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)








الصف0 :م ف1
أسئلة

المادة :حفظ القرآن الكريم
عرض صور

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

سير الحصة الدراسية:
تتلو اآليات الكريمة من سورة (آل عمران) اآليات
 اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
( )077/061تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت  القراءة الجهرية من المعلمة لآليات.
باآليات الكريمة.
 القراءة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
 التالوة الفردية من الطالبات المجتهدات.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
 الشرح اإلجمالي لآليات.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف  .القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها:
تحفظ اآليات الكريمة حفظًا متقنًا.
(توضيح معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق
الجانب المعرفي والوجداني).
 التسميع الفردي للطالبات (حفظ).

الموضوع :حفظ سورة آل عمران
أخرى ...................
التقويم








ات ِل اآليات الكريمة من سورة (آل عمران) اآليات
( )077/061تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.
احفظي اآليات الكريمة حفظًا متقنًا.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
 التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
 التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

 يدون في األسطر الخالية في خانة أهداف الدرس األهداف المتعلقة بالمعنى العام لآليات والجانب الوجداني ،وكذلك ما يقابلها في خانة التقويم.
 األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
 أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
 وبجميع طرق التحضير الحدثية


أنواع التحاضير

 تحضير خماسي +مشروع الملك عبداهلل ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد


المرفقات

 عروض باوربوينت
+ 
 القرآن الكريم بالصوت والصوره
+ 
أوراق عمـــل

 التوصيل للرياض والخرج مجانا
 التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)
 لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
 للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025 
0551092444 
0555107025 
0557977722 

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
 إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
 حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
 ايميل المبيعات


T@mta.sa

 سعر المادة على سي دي 20ريال
 سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
 سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 80ريال
 سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 150ريال
 لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
 حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 بنك الراجحي/ 233608010954856
 آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
 البنك األهلي/ 27949172000110
 آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
———————————————————– 
 حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
 الرياض/ 2052558759940
 اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
 بنك البالد/ 900127883010006
 اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
 البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001

 الجزيرة/ 030680161166001
 اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
———————————————————– 
 حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
===================== 
 حساب االنماء/ 68201042364000
 اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
———————————————————– 

 لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161 




