 -1متابعة تحقق الوالء لله وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً
بدينه قادرًا على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ال مة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتد ريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى ال ئق.
 -9تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 -11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 -12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

 )1أن يحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكريم ,وأن يجيد تالوته:
 ويكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.
 ويكون أيضاً بمد ما يحتاج إلى مد وقصر ما يحتاج إلي قصر.
 ويكون أيضاً 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.

 )2أن 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 وأيضاً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أو الجمل.
 مالحظة :في درس التالوة يكفي حصول المتعلم على المعنى العام حتى يمكن تخصيص وقت كافي من الدرس للتالوة.

 )3أن يركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئيسيــة في اآليـات المتــــلوة:
 قد تكون الفكرة حكماً شرعياً 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.

معلومات عن المعلمة
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الـمـادة

القرآن الكريم
()6

الـدرس

1

الموضوع

التهيئة

كم عدد آيات سورة آل عمران؟

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

تالوة سورة آل عمران من اآلية ( )131إلى اآلية
()111
تالوة اآليات الكريمة – معاني الكلمات – شرح
اآليات – أبرز الدروس المستفادة من اآليات
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تذكر الطالبة معاني
الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.

قال تعالى ((وََأطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُ ْرحَمُونَ ()131
وَسَا ِرعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ِمنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
ِدتْ لِلْمُتَّقِينَ ( )133الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَاألَ ْرضُ أُع َّ
عنْ النَّاسِ وَاللَّهُ ُيحِبُّ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَ ْيظَ وَالْعَافِينَ َ
الْ ُمحْسِنِينَ ( )131وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ َمنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِالَّ اللَّهُ وَلَمْ
ُيصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( )131أُوْلَ ِئكَ جَزَاؤُهُمْ
مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ َوجَنَّاتٌ َتجْرِي مِنْ َتحْتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَنِعْمَ َأجْرُ الْعَامِلِينَ ( )136قَدْ خََلتْ ِمنْ قَبْلِكُمْ سُ َننٌ فَسِيرُوا فِي
األَ ْرضِ فَا ْنظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ( )131هَذَا بَيَانٌ
عظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ( )131وَال تَهِنُوا وَال تَحْزَنُوا
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَ ْو ِ
وَأَنْتُمْ ا َألعْلَ ْونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (ِ )131إنْ يَمْسَسْكُمْ َق ْرحٌ فَقَدْ
مَسَّ الْقَوْمَ قَ ْرحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ األَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ ال ُيحِبُّ الظَّالِمِينَ
َحصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ ْمحَقَ الْكَافِرِينَ ( )111أَمْ
( )111وَلِيُم ِّ
حَسِبْتُمْ َأنْ تَ ْدخُلُوا ا ْلجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ( )111وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْن الْمَ ْوتَ ِمنْ قَبْلِ َأنْ
تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ( )113وَمَا مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ
قَدْ خََلتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى َأعْقَابِكُمْ
وَ َمنْ يَنْقَِلبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فََلنْ َيضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَ َيجْزِي اللَّهُ
الشَّاكِرِينَ (.)))111
معاني الكلمات:
الفقر والشدة
وَالضَّرَّاءِ
ال يظهرون الغضب
وَالكاظِمينَ الغَيْظَ
كبيرة
فاحِشةً
بترك واجب أو فعل محرم
أوْ ظَلَموا أنْ ُفسَ ُهمْ
يسارعون للتوبة
وََلمْ ُيصِرُّوا
واإلستغفار
مضت
خَلَتْ
الوقائع التي حصلت
سُ َننٌ

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.

آتلٍ اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

أشرح للطالبات بإستخدام السبورة معاني بعض
المفردات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من
خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم
أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.

اذكري معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

وَمَ ْوعِظةٌ
وَال تَهِنوا

أن تشرح الطالبة
مضمون اآليات الكريمة
شرحاً مفصلًا.

ذكرى زاجرة عن
المحرمات
وال تضعفوا

شرح اآليات:
 وبادروا بطاعتكم هلل ورسوله الغتنام مغفرة عظيمة
من ربكم وجنة واسعة ,عرضها السموات واألرض,
أعدها اهلل للمتقين.
 الذين ينفقون أموالهم في اليسر والعسر ,والذين
يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر ,وإذا َقدَروا
عَفَوا عمَّن ظلمهم .وهذا هو اإلحسان الذي يحب اهلل
أصحابه.

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.

اشرحي مضمون اآليات
الكريمة شرحاً مفصلًا.

 والذين إذا ارتكبوا ذنبًا كبيرًا أو ظلموا أنفسهم بارتكاب
ما دونه ,ذكروا وعد اهلل ووعيده فلجأوا إلى ربهم
تائبين ,يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم ,وهم موقنون
أنه ال يغفر الذنرب إال اهلل ,فهم لذلك ال يقيمون على
معصية ,وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب اهلل عليهم.

أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.

 أولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم أن
يستر اهلل ذنوبهم ,ولهم جنات تجري من تحت أشجارها
وقصورها المياه العذبة ,خالدين فيها ال يخرجون منها
أبدًا .و ِن ْعمَ أجر العاملين المغفرة والجنة.
 يخاطب اهلل المؤمنين لـمَّا أُصيبوا يوم "أُحد" تعزية لهم
بأنه قد مضت من قبلكم أمم ,ابتُلي المؤمنون منهم
بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم ,فسيروا في األرض
معتبرين بما آل إليه أمر أولئك المكذبين باهلل ورسله.

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 استيعاب الطالبات
لما شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.

 هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق ,وتذكير
تخشع له قلوب المتقين ,وهم الذين يخشون اهلل,
وخُصُّوا بذلك; ألنهم هم المنتفعون به دون غيرهم.
ضعُفوا -أيها المؤمنون -عن قتال عدوكم ,وال
 وال ت ْ
تحزنوا لما أصابكم في "أُحد" ,وأنتم الغالبون والعاقبة
لكم ,إن كنتم مصدقين باهلل ورسوله متَّبعين شرعه.

أن تتجه الطالبة نحو
التخلق بخلق القرآن
الكريم.

الـواجــب

اذكري معاني الكلمات التالية :وََلمْ ُيصِرُّوا -
وَال تَهِنوا.

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.

التقويم النهائي

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

وضحي الدروس والعبر المستفادة من دراسة اآليات
الكريمة.

أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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 الفدكس 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  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا

 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

