تحضير مادة

القرآن الكريم
الصف الثاني متوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 .1تمكين العقيدة اإلسالممي يالن س الل المالتعجع هاعجاالط
محل اهلل هتقهاه هخشيتا ين قجلا.

الطلو لسالجهكا هت التيطتا هتسميال

ِّ
يجع لطأل هل العطم هالملالطد األسطسالي
 .2تزهيده لطلخلتات هالمعطتف الممئم
لسسا حتى َّ
لجثقطي هالعجهع.

 .3تشهيقا إلى اللحث عن المعتي

هتعهيده التأمل هالتتلع العجمن.

 .4تسمي القدتات العقجي هالماطتات المختج

لدى المتعجع هتعادهط لطلتهايا هالتاذيب.

 .5تتليتا عجى الحيطة االاتمطعي اإلسممي التن يسهدهط اإلخالط هالتعالطهن هتقالديت التلعال
هتحمل المسؤهلي .

 .6تدتيلا عجى خدم ماتمعا ههوسا هتسمي تهح الس ح هاإلخمص لهالة أمته.

ُمتا المسجم التن يستمن إلياط هاستئسطف الساليت يالن وتيال
 .7ح ز همتا الستعطدة أماطد أ َّ
العزة هالماد.

 .8تعهي الالده االست الالطه لهقت الالا ي الالن الق الال ات ة الم ي الالدة هاس الالتثمطت ي ات الالا ي الالن األعم الالطل السطيع الال
هت تيف سشطوا لمط ياعل شخ يتا اإلسممي مزدهتة.

 .9تقهيال هعالالن المالالتعجع ليعالالتف -لقالالدت سالالسا  -كيالالف يهااالالا اإلشالالطعطت الم الالجج
الادام

هالملطد الدخيج .

 .11إعداده لمط يجن هذه المتحج من متاحل الحيطة.

هالمالالذاهب

.1

إتقطن الوطللطت تمهة اآليطت هالسهت القتآسي من حيث

.2

ح ظ الوطللطت قد ات مسطسلط من القتان الكتيع.

.3

تسشئ الوطللطت عجى تهقيت كتطب اهلل تعطلى

.4

إكسطب الوطللطت القدتة عجى ياع مط يقتؤهسا من كتطب اهلل لمط يسطسب المتحج العمتي .

.5

تتلي الوطللطت عجى العمل لأحكطع القتان الكتيع هآدالا

.6

تح يز الوطللطت عجى تمهة القتان الكتيع هح ظا هليطن األات المتتتب.

.7
.8
.9

هالحتهف هالامل سوقط سجيمط.

لو الحتكطت هسو الكجمطت

تسشئ الوطللطت عجى الخشهه هالتدلت أثسط ق ات ة القتان الكتي
تل محل تمهة القتان الكتيع هح ظا ين س هل الوطللطت

.

تعجيع الوطللطت آداب تمهة القتان الكتيع هالعمل لاط ين الحطل .

 .11زيطدة الثتهة الج ظي لدى الوطللطت من خمل مط يتجهسا من آيطت
 .11تعهيد الوطللطت تولي أحكطع التاهيد عمجيط
 .12تسمي قدتة المتعجع عجى ق ات ة كتطب اهلل ق ات ة سجيم لإختاج الحتهف من مخطتااط ال حيح
همتاعطة

ح ال لو .

 .13تولي أحكطع التاهيد لطلتقجيد هالمحطكطة.
 .14التخج لطلقتآن الكتيع هآدالا ه االسقيطد ألحكطما هالعمل لا.
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ملخص الوحدة
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االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 تراعي آداب التالوة .
 تتلو آيات السورة تالوة مجودة .
 تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة .
 توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات .
 تراعي أحكام التجويد التي درسها أثناء التالوة .
 تستشعر عظم أجر تالوة القرآن الكريم .

األسئلة األساسية

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية )
الفكرة الكبرى:
القرآن الكريم كتاب هللا مفتاح كل خير في الدنيا واآلخرة تالوة وحفظه عبادة
ستفهم المتعلمات أن :
 هذه السورة اشتملت على توجيهات وارشادات عظيمة . القرآن الكريم نبع العلوم ومفتاح النجاح في الدنيا واآلخرة . -معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام التجويد .

: ما هي آداب تالوة القرآن الكريم ؟
: هل هذه السورة مدنية أم مكية؟ .
 : ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة ؟
: أكمل من ارشادات السورة .................و ................
 : أستخرج حكما تجويد من هذه األيات ؟

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
سيكون المتعلمات قادرات على
ستعرف المتعلمات





التالوة الصحيحة المجودة لآليات .
أحكام تجويدية من اآليات .
معاني بعض الكلمات .
توجيهات وارشادات لآليات .








اكتساب اتجاهات وقيم في مجال حب القرآن الكريم وتجويده.
تالوة اآليات تالوة مجودة .
تعرف معاني بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت .
تكوين اتجاه ايجابي على حب تالوة القرآن الكريم.
بيان توجيهات وارشادات اآليات .
ذكر األحكام التويدية الواردة في اآليات .

الخطوة 2
تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
المحكات الرئيسية
أدلة أخرى








كتابة قصة من السورة . .
إنجاز مشروع ( كيف تتلو القرآن الكريم وتحفظه وتجوده ) .
عمل مطوية عن القرآن الكريم .
تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )

-

من خالل األدلة التالية :
النشاط المنزلي .
كتابة تلخيص .




* اختبارات فجائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* التذكير االكاديمي
* المالحظات

* المفكرات
* تقويم ذاتي

اخلطوة 3
خربات التعليم والتعلم
ستقوم المتعلمات
بما يأتي

األنشطة التعليمية التعلمية (اخلربة )


















مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد ونهايته
وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة تبدأ بذكر بعض آداب
تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة القرآن الكريم وذكر أسباب
نزول السورة ان وجدت والمعنى العام لآليات أو قصة قصيرة .
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات
األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة .
تالوة نموذجية لآليات من ( المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر ) ومتابعة
جميع الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تقرأ
إعادة تالوة اآليات مع ترديد االيات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى مقاطع
صغيرة يستطيع الطالبات للترديد .
تالوة الطالبات لآليات بصةت منخفض وذلك أثناء تجهيز المعلمة للسبورة وترتيبها
على النحو التالي  :أ -كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجويد
المناسبة لمناقشتها مع الطالبات  .ب -عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على
الطالبات نطقها يعدها المعلمة لتدريب الطالبات عليها  .ج -جدول الكلمات ومعناها  .د-
جدول للمقارنة بين كلمتين .
تالوة طالبة من كل مجموعة لاليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات في
ذلك .
توزيع بروشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني االيات وأحكام التجويد الواردة فيها
واسباب النزول وتوجيهات وارشادات االيات .
تدريب المعلمة للطالبات على الكلمات التي تشكل عليهم تالوتها من خالل الجدول
الموجود على السبورة .
مناقشة المعلمة للطالبات في المعنى العام لآليات
تالوة طالبة بعد اآلخر من كل مجموعة وتصويب األخطاء له من طالبة محدد من
المجموعة وتوجيه المعلمة للجميع .
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات .
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهم بالتبادل فيما بينهم
وتوجيه المعلمة لهم للتدريب على التقويم الذاتي .
قي نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم .

التوقعات

مبتدئ

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد اىل الربط
بني عناصره

األسلوب

اختار األسلوب املباشر يف
كتابة القصة

احملتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .

* المناقشة

* تحدد استراتيجية

والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.

التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط
– حوار ومناقشة

* تنفيذ نشاطات

– تفكير ناقد

كتابي الطالبة

* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* حل أوراق

* التعزيز المناسب

العمل.

* تقسيم

* المشاركة في

المجموعات.

رسم خرائط

* إعداد أورق

ذهنية أو خرائط

العمل.

مفاهيم .

*إعداد

* جمع
المعلومات

نامِ

كفء

متميز

استوف اغلب عناصر
القصة ومل يكن الربط
بني عناصره على درجة
واحدة من القوة
اختار األسلوب املباشر يف
كتابة القصة مع نوع
من التشويق

استوف مجيع عناصر
القصة ومل يكن الربط
بني عناصره على درجة
واحدة من القوة
اختار األسلوب املشوق يف
كتابة القصة وابتعد
عن االسلوب املباشر

استوف مجيع عناصر
القصة ة وكان الربط
بني مجيع العناصر
وبنفس القوة
اختار األسلوب املشوق يف
كتابة القصة وابتعد
عن املباشرة

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل مجيع
األحوال

اشتمل مجيع
األحوال مع التدعيم
بدالئل

الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

الشواهد واألدلة
وجمموع النقاط

اسم الوحدة

المهمة األدائية :

سورة طه

الصف

الرابع االبتدائي

 تتمثل مهمتك في : -1كتابة قصة من اآليات .
 -2عمل مطوية عن السورة :
 آداب تالوة القرآن الكريم .
 فضل تالوة القرآن الكريم .
 صور رائعة على االهتمام بالقرآن الكريم .
 المعنى العام للسورة .
 بعض أحكام التجويدية الواردة في اآليات .
 مصادر البحث( االنترنت – مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد – الكتاب) .
مهمتك  :أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -
الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ.

هـ

الهدف

د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء
والغرض

ع

معايير ومحكات
النجاح

أنت  :كاتب .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والمطوية .

 تنفيذ القصة والمطوية .





األلمام بجوانب القصة والمطوية .
إجرائة بطريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية .
الجانب اللغوي .

جدول تنظيم التدريس
املكون
( املوضوع )
 المدخل والتمهيد .


عرض األفكار الباقية
واألسئلة األساسية.

 تقسيم المجموعات .
 التالوة النموذجية.
 إعادة التالوة وترديد
الطالبات مع القارئ .
 تالوة المجموعات

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

 مناقشة الطالبات في ( أسباب

14 / /هـ

النزول – الكلمات المشكلة

14 / /هـ

– المعنى العام – بعض

14 / /هـ

احكام التجويد ).
 توزيع البروشور ومناقشته.
 مسابقة تالوة المجموعات
 خاتمة الوحدة ( تنفيذ مطوية-
– كتابة قصة)

14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

احلصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم

+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_______________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير

0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
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

