 -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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القرآن الكريم
()8

الموضوع

تالوة سورة األنفال من اآلية ( )1إلى اآلية ()11

التهيئة

كم عدد آيات سورة األنفال؟

المكتسبات

تالوة اآليات الكريمة – معاني الكلمات – شرح
اآليات– أبرز الدروس المستفادة من اآليات الكريمة

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الـمـادة

الـدرس

1

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

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

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
عنْ ا َألنْفَالِ ُقلْ ا َألنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّ َه
قال تعالى ((يَسْأَلُو َنكَ َ
وََأصْلِحُوا ذَاتَ َب ْينِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ِإنْ كُنتُمْ ُمؤْ ِمنِينَ ( )1إِنَّمَا
الْ ُمؤْ ِمنُونَ َّالذِينَ ِإذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو ُبهُمْ وَِإذَا تُِليَتْ عََل ْيهِمْ آياتُهُ
زَا َد ْتهُمْ إِيمَانَاً َوعَلَى ر َِّبهِمْ َي َتوَكَّلُونَ (َّ )2الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (ُ )3أوَْل ِئكَ هُمْ الْ ُمؤْ ِمنُونَ حَقّاً َلهُمْ دَرَجَاتٌ عِ ْندَ ر َِّبهِمْ
جكَ ر َُّبكَ ِمنْ َب ْي ِتكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً
وَمَغْفِ َرةٌ وَرِ ْزقٌ كَرِيمٌ ( )4كَمَا أَخْرَ َ
ِمنْ الْمُؤْ ِمنِينَ لَكَارِهُونَ ( )5يُجَادِلُو َنكَ فِي الْحَقِّ بَ ْعدَ مَا َتب ََّينَ كَأَنَّمَا
حدَى الطَّائِفَ َت ْينِ
يُسَاقُونَ إِلَى الْ َموْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ( )6وَِإذْ يَ ِعدُكُمْ اللَّهُ إِ ْ
الشوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ َويُرِيدُ اللَّهُ َأنْ يُحِقَّ
غيْرَ ذَاتِ َّ
أ ََّنهَا لَكُمْ َو َتوَدُّونَ أَنَّ َ
طلَ وَلَوْ
طلَ الْبَا ِ
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ َويَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (ِ )7ليُحِقَّ الْحَقَّ َو ُيبْ ِ
ستَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ
ستَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَا ْ
كَ ِرهَ الْمُجْرِمُونَ (ِ )8إذْ تَ ْ
ِمنْ الْمَالئِكَةِ مُ ْردِفِينَ ( )9وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِالَّ بُشْرَى وَِلتَطْ َمئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ
ع ْندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (.)))11
النصْرُ إِالَّ ِمنْ ِ
وَمَا َّ
معاني الكلمات:
الغنائم ,وما يعطيه اإلمام تشجيعاً
األنفالِ
للمجاهدين
ال تختلفوا وال تظالموا وال
وَأصلِحوا ذاتَ َب ْينِكُم
تخاصموا
فزعت و خافت
وَجِلَتْ
زادتهم تصديقاً
زادتهُم إيماناً
يعتمدون ويلجأون ويقصدونه
َي َتوَكَّلون
وحده

اإلجراءات وأنشطة التعلم
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 استيعابه من
خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم أطلب
منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.

التقويم
آتلٍ اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

اذكري معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

أن تشرح الطالبة
مضمون اآليات الكريمة
شرحاً مفصلًا.
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.





الـواجــب

يحافظون على مواقيتها في
يُقيمونَ الصالةَ
الجماعات
المؤمنون الصادقون حق اإليمان
المؤمنونَ حقاً
درجاتهم حسب أعمالهم بعضهم
لهم درجاتٌ
فوق بعض
عطاء عظيم
رِ ْزقٌ كريمٌ
من المدينة
من َب ْي ِتكَ
الخروج للقتال
لَكارِهون
شرح اآليات:
يسألك أصحابك -أيها النبي -عن الغنائم يوم "بدر" كيف تقسمها
بينهم؟ قل لهم :إنَّ أمرها إلى اهلل ورسوله ,فالرسول يتولى
قسمتها بأمر ربه ,فاتقوا عقاب اهلل وال تُقَدموا على معصيته,
واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب هذه األموال ,وأصلحوا
الحال بينكم ,والتزموا طاعة اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنين; فإن
اإليمان يدعو إلى طاعة اهلل ورسوله.
إنما المؤمنون باهلل حقًا هم الذين إذا ذُكِر اهلل فزعت قلوبهم ,وإذا
تليت عليهم آيات القرآن زادتهم إيمانًا مع إيمانهم ,لتدبرهم
لمعانيه وعلى اهلل تعالى يتوكلون ,فال يرجون غيره ,وال يرهبون
سواه.
الذين يداومون على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها ,ومما
رزقناهم من األموال ينفقون فيما أمرناهم به.
هؤالء الذين يفعلون هذه األفعال هم المؤمنون حقًا ظاهرًا وباطنًا
بما أنزل اهلل عليهم ,لهم منازل عالية عند اهلل ,وعفو عن ذنوبهم,
ورزق كريم ,وهو الجنة.
كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها اهلل منكم ,وجعلها إلى
قَسْمه وقَسْم رسوله صلى اهلل عليه وسلم ,كذلك أمرك ربك -أيها
عيْر قريش ,وذلك بالوحي
النبي -بالخروج من "المدينة" للقاء ِ
الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج.
يجادلك -أيها النبي -فريق من المؤمنين في القتال مِن بعد ما تبيَّن
لهم أن ذلك واقع ,كأنهم يساقون إلى الموت ,وهم ينظرون إليه
عِيانًا.

اذكري معاني الكلمات التالية :وَ أصلِحوا ذاتَ بَيْ ِنكُم-
يُقيمونَ الصالةَ.

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 استيعاب 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.

التقويم النهائي

اشرحي مضمون اآليات
الكريمة شرحاً مفصلًا.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

وضحي الدروس والعبر المستفادة من دراسة اآليات
الكريمة.

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

