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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 معتزاً بدينه
قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء 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 رو ح 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 ال ئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً 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.
إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.
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أن يحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكريم ,وأن يجيد تالوته:
ويكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.
ويكون أيضا ً بمد ما يحتاج إلى مد وقصر ما يحتاج إلي قصر.
ويكون أيضا ً بإعطاء الجمل واألساليب حقها من حيث نبرة النطق وتلوين التعبير .وذلك بتمييز الجمل االستفهامية عن غير االستفهامية والمثبتة عن المنفية
والتعجبية عن غير التعجبية واالستنكارية عن غيرها وهكذا.
أن يدرك المتعلم معنى ما يتلون من اآليات بصفة عامة على األقل:
وذلك بإعطاء شرح مجمل وسريع لآليات.
مناقشة المتعلم فيما تتضمنه اآليات من معاني وأفكار أساسية وأيضا ً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أو الجمل.
مالحظ ة :في درس التالوة يكفي حصول المتعلم على المعنى العام حتى يمكن تخصيص وقت كافي من الدرس للتالوة.
أن يركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئيسيــة في اآليـات المتــــلوة:
قد تكون الفكرة حكما ً شرعيا ً أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعامالت أو عظة من العظات أو قصة تاريخية أو حادثة ذات أهمية.
الهدف الثاني يكون بمثابة األرضية التي ينبت فيها هذا التركيز على الهدف الثالث أو الخلفية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف الثالث.
بعد هذا يمكن أن يخرج المتعلم بشيء محدد وواضح من تالوة هذه اآليات كأن يعرف كيف أن الحق له النصر في النهاية ,أو أن شريعة هللا في األمر الفالني هي كذا وكذا
أو العظة الدينية البارزة في هذه اآليات هي عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائداً منتشراً.
التعبد بتالوة القرآن:
إخبار المتعلم بأن تالوة القرآن عبادة في حد ذاتها وذكر بعض األدلة على ذلك.
وإخباره أيضا ً بأن من يقرأ القرآن كمن يصلي والمستمع متعبد هلل كذلك وأخبار المتعلم بقصة النبي عندما طلب من أبي موسى األشعري أن يقرأ عليه أول سورة النساء
ف إِ َذا ِج ْئ َنا مِنْ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة بِ َ
ش ِهي ٍد َو ِج ْئ َنا ِب َك َعلَى
فقال له كيف أُقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َك ْي َ
هَؤُ الءِ َ
ش ِهيدًا} قال النبي كفي وأغرقت عيناه بالدموع.
تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لدى المتعلم:
وذلك بتالوة اآليات تالوة جيدة وبترتيل حسن و أن يحاط الدرس كله بجو من الخشوع.
إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من يتلو القرآن عند هللا تعالى مع ذكر بعض األدلة الواردة في هذا الشأن.
إخبار المتعلم بمدى احتفاء هللا تعالى ومالئكته بمجلس تالوة القرآن واالستدالل بقوله عليه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتدارسون كتاب هللا إال
حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن عنده}.
تالوة اآليات أمام المتعلم بخشوع وأن تكون الجلسة جلسة احترام وخشوع والبعد عن األصوات المزعجة والتصنع ......وأن ُيطلَب من المتعلم مثل ذلك.
اإلسهام في تنمية الوازع الديني لدى المتعلم:
الوازع الديني هو رقيب داخلي لدى المتعلم عن طريقه يستطيع أن يميز الحق من الباطل ويستطيع أن يسير على الطريق الصحيح دون توجيه.
هذا الوازع يأتي بعد جهود متضافرة ومتناسقة من كل العاملين في مجال التربية الدينية.
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عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

أقوم بتالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة بشكل واضح يصل لمسامع الطالبات ,ثم أقوم
باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها مع
مراعاة أن تكون كل طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز شديد.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة معاني بعض المفردات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة ,ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم إستيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ,ثم
أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات
الكريمة ,وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهن باإلستعانة بكتب
ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ,ثم أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد أفضل المجموعات.
أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من
خالل شرح مفسر باإلستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ,أعتمد في شرحي على توضيح
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم مدى إستيعاب الطالبات
لما شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم إجاباتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس ,أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز ومن ثم
محاولة حلها بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.

آتل اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
ٍ

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

معلومة إثرائية

اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة
التي وردت باآليات الكريمة.

اشرحي مضمون اآليات الكريمة شرحا ً
ً
مفصال.

وضحي الدروس والعبر المستفادة من
دراسة اآليات الكريمة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

الواجبات المنزلية
أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

تقويم قبلي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

التقويم

تقويم بنائي

مراجعة ما سبق دراستة

التاريخ
الحصة
الفصل

تقويم ختامي

الخبرات السابقة

الثالثاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة
التي وردت باآليات الكريمة.
أن تشرح الطالبة مضمون اآليات الكريمة شرحا ً
ً
مفصال.
أن توضح الطالبة أهم الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تتدبر الطالبة الحكمة من القصص القرآني.

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

⃝

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
تفكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

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  59ساعة)
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  25لاير 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

