اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1

األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 3إلى آية (
) 31
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 31إلى آية (
) 71
تالوة تصحيح وحفظ سورة ق من آية ( ) 3
إلى ( ) 31

0443/5/11هـ 0443/6/1هـ

( القرآن الكريم )
األسبوع

7

األسبوع

5

تالوة سورة التوبة من (  ) 341إلى ( )331
تالوة سورة التوبة من آية (  )331إلى (
)379
تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات من آية (
 ) 3إلى ( ) 71

1

األسبوع

0443/6/16هـ 0443/6/03هـ

األسبوع

9

تالوة سورة هود من آية (  ) 3إلى آية ( 31
)
تالوة سورة هود من آية (  ) 32إلى آية (
) 11
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور من آية ( 3
) إلى ( ) 72

34

األسبوع

0443/7/14هـ 0443/7/11هـ

األسبوع

11

تالوة سورة يوسف من آية (  ) 77إلى ( 11
)
تالوة سورة يوسف من آية (  )11إلى ( ) 11
مراجعة مقررالحفظ

34

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

ملاحظات

األسبوع 0443/1/10هـ 0443/1/17هـ

للصف ( الثاني الثانوي أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

0443/5/7هـ

0443/5/00هـ األسبوع 0443/5/04هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 72إلى آية (
) 11
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 12إلى آية (
) 42
تالوة تصحيح وحفظ سورة ق
من آية (  ) 31إلى ( ) 11

0443/6/5هـ

0443/6/9هـ

تالوة سورة يونس من آية (  ) 3إلى ( ) 74
تالوة سورة يونس من آية (  ) 73إلى آية (
) 11
تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات من آية (
 ) 74إلى( ) 41

0443/7/0هـ

0443/7/7هـ

تالوة سورة هود من آية (  ) 17إلى آية (
) 49
تالوة سورة هود من آية (  ) 14إلى آية (
) 12
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور من آية (
 ) 79إلى ( ) 49

0443/1/1هـ

0443/1/6هـ

تالوة سورة يوسف من آية (  )14إلى ( ) 12
تالوة سورة يوسف من آية (  )19إلى ( ) 21
مراجعة مقررالحفظ

1

األسبوع

7

األسبوع

33

األسبوع

31

0443/5/01هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 49إلى آية ( 11
)
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 14إلى آية ( 14
)
تالوة تصحيح وحفظ سورة ق من
آية (  ) 11إلى ( ) 41

0443/6/01هـ

0443/6/06هـ

تالوة سورة يونس من آية (  ) 11إلى ( ) 11
تالوة سورة يونس من آية (  ) 14إلى ( ) 14
تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات من ( ) 41
إلى ( ) 14

0443/7/03هـ

0443/7/04هـ

تالوة سورة هود من آية (  ) 19إلى آية ( 21
)
تالوة سورة هود من آية (  ) 24إلى آية ( 91
)
مراجعة تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور كاملة

0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

تالوة سورة يوسف من آية (  ) 22إلى ( ) 92
تالوة سورة يوسف من آية (  ) 99إلى ( ) 333
مراجعة مقررالحفظ

األسبوع

4

األسبوع

8

األسبوع

37

األسبوع

31

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ

0443/5/10هـ

0443/5/15هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 11إلى آية ( 29
)
تالوة سورة التوبة من آية (  ) 94إلى آية (
) 341
مراجعة تالوة تصحيح وحفظ سورة ق كاملة

0443/6/09هـ

0443/6/10هـ

تالوة سورة يونس من آية (  ) 13إلى ( ) 29
تالوة سورة يونس من آية (  ) 94إلى آية (
) 349
مراجعة تالوة تصحيح وحفظ سورة الذاريات
كاملة

0443/7/07هـ

0443/7/10هـ

تالوة سورة هود من آية (  ) 91إلى آية (
) 371
تالوة سورة يوسف من آية (  ) 3إلى آية ( 73
)
مراجعة مقررالحفظ

0443/1/06هـ

0443/1/13هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني

تالوة سورة التوبة من آية (

موضوع الدرس

المادة
المكتسبات
والمفردات
الجديدة

 ) 1إلى آية ( ) 11

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

⃝

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

قرأن كريم ثاني ثانوي أدبي

التاريخ

تالوة اآليات – القيم والموضوعات –

الحصة

الكلمات صعبة النطق – الكلمات الغريبة

مجسمات ⃝

نماذج وعينات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ تالوة اآليات تالوة متقنة مع مراعاة األحكام التجويدية ؟

الأهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

أن تتتتتتقن الطالبتتتتة تتتتتالوة اآليتتتتات
وتبتعد عن اللحن الجلي

بسم هللا الرحمن الرحيم
( بَ َراءةٌ ِّمنَ ه
يحو ْا فِي
سولِ ِه إِلَى الَّ ِذينَ َعاهَدتُّم ِّمنَ ا ْل ُم ْ
س ُ
هللاِ َو َر ُ
ش ِر ِكينَ { }3فَ ِ
َ
َ
َ
هللاِ َوأنَّ ه
ض أَ ْربَ َعتتتةَ أُْتتت ُه ْر َوا ْعلَ ُمتتتو ْا أنَّ ُكتتت ْم َِ ْيتتت ُر ُم ْع ِجتتت ِزي ه
هللاَ ُم ْختتت ِزي
األَ ْر ِ
تج األَ ْكبَت ِر أَنَّ ه
ا ْل َكتافِ ِرينَ {َ }7وأَ َذانٌ ِّمتنَ ه
ي يَ ْتو َم ا ْل َح ِّ
هللاِ َو َر ُ
هللاَ
ستولِ ِه إِلَتتى النَّتا ِ
سولُهُ فَإِن تُ ْبتُ ْم فَ ُه َتو َخ ْيت ٌر لَّ ُكت ْم َوإِن ت ََتولَّ ْيتُ ْم فَتا ْعلَ ُمو ْا
بَ ِري ٌء ِّمنَ ا ْل ُم ْ
ش ِر ِكينَ َو َر ُ
أَنَّ ُك ْم َِ ْي ُر ُم ْع ِج ِزي ه
يم { }1إِالَّ الَّت ِذينَ عَاهَتدتُّم
هللاِ َوبَ ِّ
ش ِر الَّ ِذينَ َكفَ ُرو ْا بِ َع َذا ْ
ب أَلِ ْ
ُ ْيئًا َولَ ْم يُظَتا ِه ُرو ْا َعلَت ْي ُك ْم أَ َحتدًا فَتمَتِ ُّمو ْا إِلَت ْي ِه ْم
ِّمنَ ا ْل ُم ْ
صو ُك ْم َ
ش ِر ِكينَ ثُ َّم لَ ْم يَنقُ ُ
َع ْه ت َد ُه ْم إِلَتتى ُم ت َّدتِ ِه ْم إِنَّ ه
ُ ت ُه ُر ا ْل ُح ت ُر ُم
س تلَ َأل األَ ْ
هللاَ يُ ِحت ُّ
تل ا ْل ُمتَّقِتتينَ { }4فَ تإ ِ َذا ان َ
ش ِر ِكينَ َح ْي ُ
صت ُرو ُه ْم َوا ْق ُعتدُو ْا لَ ُهت ْم ُكت َّل
فَا ْقتُلُو ْا ا ْل ُم ْ
ث َو َجدتُّ ُمو ُه ْم َو ُخت ُذو ُه ْم َو ْ
اح ُ
ستبِيلَ ُه ْم إِنَّ ه
هللاَ َِفُتو ٌر
ص ْد فَإِن تَابُو ْا َوأَقَا ُمو ْا ال َّ
صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال َّز َكتاةَ فَ َخلُّتو ْا َ
َم ْر َ
س َم َع َكالَ َم ه
هللاِ ثُت َّم
َّر ِحي ٌم {َ }1وإِنْ أَ َح ٌد ِّمنَ ا ْل ُم ْ
اركَ فَم َ ِج ْرهُ َحتَّى يَ ْ
ش ِر ِكينَ ا ْ
ست ََج َ
أَ ْبلِ ْغهُ َممْ َمنَهُ َذلِكَ بِمَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم الَّ يَ ْعلَ ُمونَ {) ..... }1
 الكلمات الغريبة :
معناها
الكلمة
إعالم
وأذان
يوم النحر
الحج األكبر
القيم والموضوعات :
 -3جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك دفعا لضترر
محقل عن المسلمين أو جلبا لنفع اإلسالم والمسلمين ......

أن تراعتتتتتتتتي الطالبتتتتتتتتة األحكتتتتتتتتام
التجويدية
أن تتلتتتتو الطالبتتتتة بحستتتتن صتتتتوت
وخشوع
أن تجيتتد الطالبتتة النطتتل بالكلمتتات
الصعبة
أن تبتتتين الطالبتتتة معتتتاني الكلمتتتات
الغريبة
أن تتتتتتتتتتتتذكر الطالبتتتتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتتتيم
والموضوعات لآليات

أدوات التقويم
التقويم الختامي

الفصل

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

استراتيجيات التعليم الحديثة

المناقشة ⃝

○حل المشكالت
○االكتشاف واالستقصاء

تقويم الهدف

اتقنتتتي تتتتالوة اآليتتتات وابتعتتتدي
عن اللحن الجلي
راعي األحكام التجويدية

○العصف الذهني

اتلي بحسن صوت وخشوع

○الخرائط الذهنية

أجيدي النطل بالكلمات الصعبة

○التعلم الذاتي

بيني معاني الكلمات الغريبة

○التعلم التعاوني
○أخرى............

األنشطة ⃝
التدريبات ⃝
الواجل المنزلي

اذكري القيم والموضوعات
لآليات

الواجبات المنزلية ⃝

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروي المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروي
+
دليل المعلم و كتاب الطالل
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
ُرح متميز بالفيديو لجميع دروي المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  74ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلل من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسل التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلل
إلكترونيا ً عن طريل الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسل طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريل االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  14لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
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 الراِبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

