اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

المعلمة................................... :

أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة
تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في

.1
قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل
شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .10إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تجويد)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1440/4/30

الخميس 1440/5/4

2
3

األحد 1440/5/7
األحد 1440/5/14

الخميس 1440/5/11
الخميس 1440/5/18

4
5
6

األحد 1440/5/21
األحد 1440/5/28
األحد 1440/6/5

الخميس 1440/5/25
الخميس 1440/6/2
الخميس 1440/6/9

7

األحد 1440/6/12

الخميس 1440/6/16

8

األحد 1440/6/19

الخميس 1440/6/23

9

األحد 1440/6/26

الخميس 1440/6/30

10

األحد 1440/7/3

الخميس 1440/7/7

11

األحد 1440/7/10

الخميس 1440/7/14

12

األحد 1440/7/17

الخميس 1440/7/21

13

األحد 1440/7/24

الخميس 1440/7/28

14

األحد 1440/8/2

الخميس 1440/8/6

15
األحد 1440/8/9
 17+16األحد 1440/8/16

الخميس 1440/8/13
الخميس 1440/8/27

للصف الثاني المتوسط

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

صفات الحروف
الصفات الالزمة ( الهمس والجهر)
الصفات الالزمة (الشدة – الرخاوة – التوسط)
الصفات الالزمة (االستعالء – االستفال – اإلطباق – االنفتاح) 1
الصفات الالزمة (االستعالء – االستفال – اإلطباق – االنفتاح) 2
الصفات الالزمة (الصفير – القلقلة)
الصفات الالزمة (اللين – االنحراف – التكرير) 1
الصفات الالزمة (اللين – االنحراف – التكرير) 2
الصفات الالزمة (التفشي – االستطالة – الخفاء)
أقسام الصفات من حيث الضعف والقوة
كيفية استخراج صفات الحروف
الصفات العارضة 1
الصفات العارضة 2
كيفية نطق المشدد 1

كيفية نطق المشدد 2
االختبارات

مالحظات

جدول حصص المواد الدراسية األسبوعي
األيام

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحصص

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف

معلمة المادة /

مشرفة المادة /

مديرة المدرسة /

الثامنة

الأهداف العامة لتدريس المواد الدينية

 .1تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 .2تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 .3ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفريط.
 .4تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.

تحركاته وسكناته ويسمو
 .5إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متّصل باهلل تعالى لعلمه أن اهلل مطّلع على خفاياه .فهو يراقب اهلل في جميع ّ
بنفسه إلى ما ق ّدر اهلل له من الكمال.

أهداف تدريس مادة التجويد

 .1ترغيب الطالبات في هذا العلم وتشجيعهن على العناية به
 .2حث الطالبات على تطبيق احكام التجويد أثناء تالوة القرآن الكريم
 .3غرس محبة القرآن الكريم في نفوس الطالبات وأقدارهن على التالوة الصحيحة آليات القرآن الكريم مع حسن األداء وسالمة الضبط والوقف وتربية الشعور
الديني في نفوسهن وتدريبهن على الصلة الدائمة بكتاب اهلل تالوة وحفظاً وفهماً لمعانيه قال تعالى( :ورتل القرآن ترتيال) المزمل

 .4الوقوف على تفاصيل اآليات وأدراك مراميها وإشاراتها وتضميناتها مع التأثر بها وتنمية الروح الدينية لدى الطالبات ومساعدتهن على أن يتخلقن بخلق القرآن الكريم

 .5تذوق التلميذات لجمال األسلوب القرآني المتمثل فيما امتاز به القرآن الكريم من حيث رصف حروفه وترتيب كلماته
 .6الخشوع القلبي واالطمئنان النفسي .
 .7التخلق بالقرآن والعمل به.

أهم المراجع

القرآن الكريم والتفسير:

-1

 -1مختصر تفسير القاسي
الميسر
 -2التفسير
ّ

لصالح الدين أرفة دان

نخبة من العلماء

 -3التوحيد:
 -1القول املفيد على كتاب التوحيد
 -2مدخل لدراسة العقيدة
 -3ملزمة دورة التوحيد

-2

الحديث:

البن عثيمني
 -1شرح رياض الصاحلني
حممود الطلحان
 -2تيسري مصطلح احلديث
حممد عقيل موسى
 -3هتذيب سري أعالم النبالء
 -4ملزمة مصطلح احلديث قسم الرتبية اإلسالمية
 -5ملزمة رواة األحاديث قسم التربية اإلسالمية

 -4الفقه:
البن عيثمني
عثمان مجعة

قسم الرتبية اإلسالمية

عبد اهلل البسام
 - 1توضيح األحكام
البن عثيمني
 -2زاد املستقنع
 - 3ملزمة الدورة

قسم الرتبية اإلسالمي

الوسائل التعليمية المعينة للمنهج

توزيع درجات أعمال السنة

القرآن الكريم  -السبورة-الأشرطة السمعية

تطبيقات ()15
النشاط ()5

الكتاب المدرسي -وسائل إيضاح-طالبات

عنوان الدرس
صفات الحروف
تمهيد الدرس

المادة
الوسيلة التعليمية

الفصل
الحصة

القرآن الكريم

ثاني متوسط
الصف
طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

مراجعة لمخارج الحروف
س مامعنى قولنا  :صفة ؟! هاتي أمثلة على صفات متنوعة

األهداف اإلجرائية السلوكية
تعرف الطالب الصفة.
أن ّ

المحتوى

 تعريف الصفة :
ه ددي الحال ددة الت ددي يك ددون عليه ددا حد ددرف الهجد دداء حد ددال النط ددق بد دده م ددن ق ددوة

التقويم
س ع ّدرفي الصفة.

وضعف.
أن تذكر الطالبة فوائد الصفات.

 فوآئد الصفات :
.1

تمييز الحروف المتفقة في المخرج.

.2

معرفة القوي والضعيف والمتوسط من هذه الحروف.

س اذكري فوائد الصفات.

أن تحد د د دددد الطالبد د د ددة عد د د دددد صد د د ددفات
الحروف

أن توضد د ددل الطالبد د ددة أقسد د ددام صد د ددفات

 عدد صفات الحروف  :سبع عشر صفة.
 أقسام صفات الحروف :

س عددي صفات الحروف.

س وضحي أقسام صفات الحروف,

األهداف اإلجرائية السلوكية
الحروف.

المحتوى
.1

التقويم

صفات لها ضد ..وهي :

الجهر والهمس  ,الشدة والرخاوة وبينهما  :التوسط  ,االستعالء

تفصل الطالبدة القدول فدي الصدفات
أن ّ
التي لها ضد.

أن تعدد الطالبدة الصدفات التدي الضدد
لها.

واالستفال  ,االطباق واالنفتاح  ,االصمات واالذالق.
.2

صفات ليس له ضد ..وهي :

ضد.

الصفير  ,القلقلة  ,اللين  ,االنحراف  ,التكرير  ,التفشي  ,االستطاله ,
الغندة  ,الخفاء

أن تح د ددرا الطالب د ددة عل د ددى رب د ددط ك د ددل

 الغلدق  :مراجعة لفقرات الدرس.

الواجب المنزلي:

أسئلة المذكرة
قال صلى هللا عليه وسلم  ( :إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم )

حرف بالمخرج والصفة.

فصلي القول فدي الصدفات التدي لهدا
س ّ

س عددي الصفات التي الضد لها.

األخوة معلمين و معلمات "مدراس تحفيظ القرآن"
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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

