تحضير مادة

األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية









تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاااد الااوالم المرااتريع لاااعيعة ابسااال والبااعام مااع ر ا م ا ه و ااعار
يعارض ابسال .
تحقاااق ابيمااااق واليقااايع لااادق ساااب الراااعاد الحقيقياااة ا ا الاااد يا وا اااع
إتباع ديع ابسال ال ي تم اهلل له العساالت والربوات.
محصور
االعتزاز لابسال واعتراقه لقو .
اتخاذ القعآق إماماً وحكماً والتخلق له سيع ً وسلوراً.
ترقية الديع مع البدع.
ابيماق لالربو المحمدية وامتالم القل لح العساو لالى اهلل علياه وسالم
واال قياد لما جام له وإتباع هديه وسرته للى اهلل عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس ماد القعاق الكعيم
 )1ق يحرـــع المتعلم قـــعام القـــعآق الكعيم ,و ق يجيد تالوته:
 ويكوق ذلك لإعطام الحعوف والكلمات حقها مع حيث إ عاج الحعوف مع
مخارجها الصحيحة.
 ويكوق يضاً لمد ما يحتاج إلى مد وقصع ما يحتاج إل قصع.
 ويكوق يضاً لإعطام الجم واألسالي حقها مع حيث بع الرطق وتلويع
التعبيع .وذلك لتمييز الجم االستفهامية عع غيع االستفهامية والمثبتة عع
المرفية والتعجبية عع غيع التعجبية واالستركارية عع غيعها وهك ا.

 )2ق يدرك المتعلم معرى ما يتلوق مع ا يات لصفة عامة على األق :
 وذلك لإعطام عح مجم وسعيع لآليات.
 مراقاة المتعلم يما تتضمره معا و كار ساسية و يضاً مراقاة المتعلم
لعض معا المفعدات والجم .
 مالحظة :درس التالو يكف حصو المتعلم على المعرى العا حتى يمكع
تخصيص وقت را مع الدرس للتالو .

 )3ق يعرـــز المتعلم علــى الفكـع العئيريــة

ا يـات المتــــلو :

 قد تكوق الفكع حكماً ععياً وعباد مع العبادات ومعاملة مع المعامالت
وعظة مع العظات وقصة تاريخية وحادثة ذات همية.
 الهدف الثا يكوق لمثالة األرضية الت يربت يها ه ا التعريز على الهدف
الثالث والخلفية الت تراعد على تحقيق ه ا الهدف الثالث.
 لعد ه ا يمكع ق يخعج المتعلم لا م محدد وواضح مع تالو ه ه ا يات ردق
يععف ريف ق الحق له الرصع الرهاية ,و ق عيعة اهلل األمع الفال ه
ه ه ا يات ه عد اال خداع لالباط و ق
ر ا ور ا والعظة الديرية البارز
راق سائداً مرتاعاً.

 )4التعبد لتالو القعآق:
حد ذاتها وذرع لعض األدلة على ذلك.
 إ بار المتعلم لدق تالو القعآق عباد
 وإ باره يضاً لدق مع يقع القعآق رمع يصل والمرتمع متعبد هلل ر لك و بار
المتعلم لقصة الرب عردما طل مع ل موسى األ ععي ق يقع عليه و سور
الررام قا له ريف ُقع عليك القعآق وعليك ُ ز ؟ قا ح ق سمعه مع
ُل أُمَّةٍ
ف إِذَا جِئْنَا مِنْ ك ِّ
غيعي قع لوموسى حتى ول إلى قوله تعالى { َفكَيْ َ
ك عَلَى هَؤُالِء شَهِيدًا} قا الرب رفى و غعقت عيراه لالدموع.
بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا ِب َ

 )5تحقيق قدر مع الخاوع هلل والخضوع له واألم





 )6ابسها

يه والخوف مره لدى المتعلم:

وذلك لتالو ا يات تالو جيد ولتعتي حرع و ق يحاط الدرس رله لجومع
الخاوع.
إ بار المتعلم لفض تالو القعآق ومرزلة مع يتلوالقعآق عرد اهلل تعالى مع ذرع
ه ا الادق.
لعض األدلة الوارد
إ بار المتعلم لمدى احتفام اهلل تعالى ومالئكته لمجلس تالو القعآق واالستدال
ليت مع ليوت اهلل يتدارسوق
لقوله عليه الصال والرال {ما اجتمع قو
رتاب اهلل إال حفتهم المالئكة وغايتهم العحمة وذرعهم اهلل يمع عرده}.
تالو ا يات ما المتعلم لخاوع و ق تكوق الجلرة جلرة احتعا و اوع
والبعد عع األلوات المزعجة والتصرع ......و ق يُطلَ مع المتعلم مث ذلك.
ترمية الوازع الدير لدى المتعلم:

 الوازع الدير هورقي دا ل لدى المتعلم عع طعيقه يرتطيع ق يميز الحق مع
الباط ويرتطيع ق يريع على الطعيق الصحيح دوق توجيه.
 ه ا الوازع يدت لعد جهود متضا ع ومتراسقة مع ر العامليع مجا التعلية
الديرية.

توزيع منهج مادة القراءات

للصف الثاني ثانوي

للعام الدراسي  9331 – 9341هـ

الفصل

الدراسي الثاني
األسبوع

التاريخ
مع

الدروس
إلى

1

األحد 1443/4/33

الخميس 1443/5/4

2

األحد 1443/5/7

الخميس 1443/5/11

3

األحد 1443/5/14

الخميس 1443/5/11

4

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/5/25

5

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/6/2

6

األحد 1443/6/5

الخميس 1443/6/9

7

األحد 1443/6/12

الخميس 1443/6/16

8

األحد 1443/6/19

الخميس 1443/6/23

9

األحد 1443/6/26

الخميس 1443/6/33

11

األحد 1443/7/3

الخميس 1443/7/7

11

األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/14

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

13

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

14

األحد 1443/1/2

الخميس 1443/1/6

15

األحد 1443/1/9

الخميس 1443/1/13

 17+16األحد 1443/1/16

الخميس 1443/1/27

التععيف لعواية ورش عع ا ع ـ اطة تطبيقية على التععيف لالعاوي
ورش عع ا ع
االستعاذ والبرملة
اطة تطبيقية على االستعاذ والبرملة
ميم الجمع
اطة تطبيقية على ميم الجمع
هام الكراية
اطة تطبيقية على هام الكراية
المد والقصع
اطة تطبيقية على المد والقصع
الهمزتاق مع رلمة
اطة تطبيقية على الهمزتيع مع رلمة
الهمزتاق مع رلمتيع
اطة تطبيقية على الهمزتيع مع رلمتيع
الهمز المفعد
اطة تطبيقية على الهمز المفعد
الرق
اطة تطبيقية على الرق  -ابظهار وابدغا
اطة تطبيقية على ابظهار وابدغا
ابمالة
اطة تطبيقية على ابمالة ـ العامات
اطة تطبيقية على العامات
الالمات  -اطة تطبيقية على الالمات
الوقف على وا ع الكلم ومعسو الخط
اطة تطبيقية على الوقف على وا ع الكلم ومعسو الخط
يام ابضا ة
اطة تطبيقية على يام ابضا ة
يامات الزوائد

أنشطة تطبيقية على ياءات الزوائد
الكلمات الفرشية
أنشطة تطبيقية على الكلمات الفرشية
اال تبارات

مالحظات

المادة :القراءات /4ت
العنوان :الوحدة األولى
المستوى :الرابع النظام الفصلي التعليم الثانوي
الموضوع :التعريف بالراوي ورش عن نافع
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تتعرف على ترجمة الراوي ورش عن نافع.
 تحدد مكان انتشار رواية عن نافع في العالم اإلسالمي.
 تستنتج مصطلحات الضبط في مصحف المدينة النبوية لرواية ورش عن نافع.
 تحل أنشطة تطبيقية على التعريف براوية ورش عن نافع.
 تستفيد من الجوانب التربوية والمنهجية في ترجمة ورش عن نافع.
 تستشعر جهود القراء في نقل القرآن الكريم بالتلقي وحرصهم على تعليمه.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى( :قال عبد اهلل بن اإلمام أحمد بن حنبل:
سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال :قراءة أهل
 لماذا لقب ورش بهذا اللقب؟
المدينة .قلت :فإن لم تكن قال :قراءة عاصم).
 أين انتشرت رواية ورش؟
(األفهام الباقية):
 اسمه عثمان بن سعيد القرشي المصري ولقبه
 من أشهر من نشر رواية ورش؟
ورش شيخه نافع وكنيته أبو سعيد.
 متى توفى ورش؟
 ولد بمصر سنة  111هـ في أيام هشام بن عبد
 ما أهم صفات ورش؟
الملك.
 ارسمي خريطة ذهنية مبينة فيها تسلسل سند ورش.
 نشأ بمصر وحصل على مبادئ العلوم أوال في
مصر ثم ارتحل إلى المدينة النبوية للقراءة على
نافع.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة.....:
 التعرف على ترجمة الراوي ورش عن نافع.
 التعريف بالراوي ورش عن نافع.
 تحديد مكان انتشار رواية عن نافع في العالم
اإلسالمي.
 استنتاج مصطلحات الضبط في مصحف المدينة
النبوية لرواية ورش عن نافع.
 حل أنشطة تطبيقية على التعريف براوية ورش عن
نافع.
 االستفادة من الجوانب التربوية والمنهجية في ترجمة
ورش عن نافع.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن التعريف بالراوي ورش عن نافع تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن ترجمة الراوي
ورش عن نافع.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما الدول التي تنتشر فيها رواية ورش عن نافع في العالم اإلسالمي؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (التعريف بالراوي ورش عن نافع).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (التعريف بالراوي
ورش عن نافع).
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن التعريف بالراوي ورش عن نافع ,أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة
جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح نشأته ومولده.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن صفات الراوي ورش وأخباره ,يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ,ومن
ثم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح أهم هذه الصفات مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن أماكن انتشار قراءة ورش عن نافع في العالم اإلسالمي أطلب من الطالبات
قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم أماكن انتشار قراءة ورش عن نافع في العالم اإلسالمي.
 أعرض على الطالبات فيلم وثائقي يوضح مصطلحات الضبط في مصحف المدينة النبوية لرواية ورش عن نافع,
يقدمن الطالبات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم تقريرًا عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم والتي تخدم
الهدف التربوي المخطط له.
 أنظم الطالبات في مجموعات عمل من أجل حل أنشطة تطبيقية على التعريف بالراوي ورش عن نافع.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن عن ترجمة الراوي ورش عن نافع مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن عن ترجمة الراوي ورش عن نافع
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
ف

ر

و
ق
ا
ع

الهدف :أن تتناولين بالتوضيح والتفصيل ترجمة الراوي ورش عن نافع.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي ترجمة الراوي ورش عن نافع على شكل
بحث علمي دقيق.
وظيفتك :توضيح ترجمة الراوي ورش عن نافع.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
تحتاج إلى :توعية الجمهور بترجمة الراوي ورش عن نافع.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعلينه ملماً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
 بحث علمي توضح فيه ترجمة الراوي ورش عن نافع.
معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نامٍ 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

استخدم لغة
طغى عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدم لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدم لغة
صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر
البحث

استوف بعض
عناصر البحث
وافتقد إلى
الربط الجيد بين
عناصره

استوف أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

استوف جميع
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

استوف جميع
عناصر البحث
رابطاً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

اختار األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة البحث

اختار األسلوب
السطحي في
كتابة البحث مع
قدر من التدقيق

اختار
األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية

اختار األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد
وأغفل بقية
الجوانب

تناول
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفل جانب
واحد

تناول
الموضوع من
جميع
الجوانب مع
إهمال
تفاصيل
حيوية ودقيقة

تناول الموضوع
من جميع الجوانب
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة والمهمة

األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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  44ساعة)
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  01ريال 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

