معلمة املادة
أ....................................... /
توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم ( تالوة وحفظ ) ) للصف ( الثالث الثانوي علمي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم ( تالوة وحفظ ) ) للصف ( الثالث الثانوي علمي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )
األسبوع

0440/4/30هـ

0440/5/4هـ

تالوة سورة األنفال
من آية ( ) 1إلى آية ( ) 11
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور من
آية (  ) 1إلى آية ( ) 11
األسبوع

0440/5/11هـ

0440/6/1هـ

تالوة سورة األنفال من آية (  ) 11إلى
آية ( ) 21
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور من
آية (  ) 11إلى آية ( ) 12
األسبوع

0440/6/16هـ

0440/6/30هـ

تالوة سورة التوبة من آية (  ) 11إلى
آية ( ) 14
تالوة تصحيح وحفظ سورة النجم من
آية (  ) 31إلى آية ( ) 11
األسبوع

0440/7/14هـ

0440/7/11هـ

تالوة سورة التوبة من آية ( )141إلى
آية ( ) 114
تالوة سورة التوبة من آية ( ) 111إلى آية
( ) 112

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

2
األسبوع

1

إلى آية ( ) 14
تالوة تصحيح وحفظ سورة النجم
من آية (  ) 1إلى آية ( ) 11
0440/7/3هـ 0440/7/7هـ

األسبوع

14

تالوة سورة التوبة من آية ( 11
) إلى آية ( ) 14
تالوة تصحيح وحفظ سورة النجم
من آية (  ) 11إلى آية ( ) 12

11

األسبوع

0440/1/1هـ 0440/1/6هـ

األسبوع

تالوة سورة التوبة من آية () 112
إلى آية ( ) 122
تالوة سورة التوبة من آية () 123
إلى آية ( ) 122

11

األسبوع

11

مالحظات

األسبو
ع

األسبو
ع

0440/5/7هـ 0440/5/00ه األسبوع 0440/5/04هـ 0440/5/01ه
ـ
تالوة سورة األنفالـ من آية () 11
تالوة سورة األنفال من آية (11
إلى آية ( ) 12
) إلى آية ( ) 22
3
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور
تالوة سورة األنفال من آية (22
من آية (  ) 11إلى آية ( ) 22
) إلى آية ( ) 14
0440/6/5هـ 0440/6/9هـ األسبوع 0440/6/01هـ 0440/6/06ه
تالوة سورة التوبةـ من آية () 11
تالوة سورة التوبة من آية ( ) 1
إلى آية ( ) 24
تالوة سورة التوبة من آية () 21
إلى آية ( ) 34
0440/7/00هـ 0440/7/04ه
تالوة سورة التوبةـ من آية () 11
إلى آية ( ) 24
تالوة سورة التوبة من آية ( ) 21
إلى آية ( ) 24
0440/1/03ه
0440/1/9هـ
ـ

األسبوع

1
األسبوع

األسبوع

12
األسبوع

0440/5/10هـ 0440/5/15ه
تالوة سورة األنفالـ من آية () 14
إلى آية ( ) 13
تالوة تصحيح وحفظ سورة الطور
من آية (  ) 22إلى آية ( ) 14
0440/6/09هـ 0440/6/13ه
تالوة سورة التوبة ـمن آية ( ) 31
إلى آية ( ) 14
تالوة تصحيح وحفظ سورة النجم
من آية (  ) 11إلى آية ( ) 34
0440/7/07هـ 0440/7/10ه
تالوة سورة التوبة ـمن آية ( ) 21
إلى آية ( ) 24
تالوة سورة التوبة من آية ( ) 21
إلى آية ( ) 144
0440/1/06هـ 0440/1/10ه
ـ

مراجعة األنفال والتوبة
مراجعة الطور والنجم

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0440/4/30هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0440/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0440/1/17 :هـ

معلمة المادة:

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ.......................................................................... /

أ......................................................................../

أ............................................................................./

املادة

موضوع الدرس

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

قرآن كريم  1ثانوي ( علمي )

احلصة

املكتسبات

واملفردات اجلديدة

اجملموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

التمهيد

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

الفصل
مجسمات ⃝

صور ⃝

األهداف السلوكية

أن تتقن الطالبة تالوة اآليات بدون
أخطاء

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ت
ن األَنفَقا ِل ُُق ِل األَنفَقا ُل لِلق َِ وَال لرسُقو ِل فَقا لتقُو ْا اللق ََ وََأصْقِلحُواْ ذَا َ
عِ
ك َ
سَألُو َن َ
( َي ْ
ن ِإذَا
ن اللق ِي َ
ن { }1إِنلمَا الْمُؤْمِنُقو َ
بِيْ ِن ُكمْ وََأطِيعُو ْا اللََ وَ َرسُولَ َُ إِن اُنتُم مُّؤْمِنِي َ
علَقى رَبهِق ْم
علَق ْي ِه ْم آيَاتُق َُ زَا َد ْتهُق ْم إِيمَانعقا َو َ
ت َ
ُذاِرَ اللَُ َوجِلَتْ ُلُقو ُب ُه ْم َوِإذَا ُتِليَق ْ
ك هُق ُم
ن { }3أُوْلَقئِ َ
الةَ وَمِملا رَزَُْنَا ُهمْ يُنفِقُو َ
صَ
ن ال ل
يَتَ َواللُونَ { }2ال ِينَ يُقِيمُو َ
ك
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ل ُهمْ دَ َرجَاتٌ عِندَ رَب ِهمْ وَ َمغْفِ َرةٌ وَرِزْقٌ اَرِي ٌم { }1اَمَا َأخْ َرجَ َ
ن {ُ }1يجَادِلُونَقكَ فِقي
ن َلكَقارِهُو َ
ن الْمُؤْمِنِي َ
ر َُّبكَ مِن بَيْ ِتكَ بِا ْلحَ وَِإنل فَرِيقعا م َ
ن { }1وَِإذْ َيعِق ُد ُا ُم
ا ْلحَ َب ْعدَمَا تَبَ لينَ اَأَنلمَقا ُيسَقاُُونَ إِلَقى الْمَقوْتِ وَهُقمْ يَنُُقرُو َ
ن َلكُ قمْ
ت الةل ق ْواَةِ َتكُققو ُ
ن َأنل رَيْ قرَ ذَا ِ
ن أَنلهَققا َلكُ قمْ وَتَ قوَدُّو َ
الل ق َُ ِإحْ قدَى الطلققايِفَتِ ْي ِ
وَيُرِيدُ اللَُ أَن ُيحِ ل الحَق ل بِكَلِمَاتِقَِ وَيَ ْقطَقعَ دَابِق َر ا ْلكَقافِرِينَ { }2لِ ُيحِق ل ا ْلحَق ل
ل َلكُق ْم
ن {ِ }2إذْ َتسْق َتغِيثُونَ رَ لبكُقمْ فَاسْق َتجَا َ
وَيُ ْبطِلَ الْبَاطِلَ وَلَقوْ اَق ِر َ الْ ُمجْرِمُقو َ
جعَلَ ق َُ الل قَُ إِالل ُبةْققرَى
ن { }2وَمَققا َ
ن الْمَِ ِيكَ ق ِة مُ ق ْردِفِي َ
أَنققي مُمِق ُّقداُم بِ قأَلْ م ق َ
حكِقي ٌم {}14
ن اللقََ عَزِيقزٌ َ
وَلِ َتطْمَِنل بَِِ ُلُو ُب ُكمْ وَمَا ال لنصْرُ إِالل ِمنْ عِندِ اللَِ ِإ ل
َ أَمَنَق عة منْقَُ وَيُنَققزلُ عَلَق ْيكُم مققن السلقمَاء مَققاء ل ُيطَهق َراُم بِق َِ
النعَققا َ
ِإذْ ُيغَةققي ُك ُم ُّ
وَ ُي ْهِبَ عَن ُكمْ ِرجْزَ الةل ْيطَانِ وَلِيَرْ ِبطَ عَلَى ُلُو ِب ُكمْ وَيُثَبتَ بَِِ األَ ُْدَا َم {ِ }11إ ْذ
ل
ن آمَنُقواْ سَقأُلْقِي فِقي ُلُققو ِ
ك إِلَققى الْمَِ ِيكَق ِة أَنققي َم َعكُقمْ فَثَبتُقو ْا الق ِي َ
يُقوحِي رَبُّق َ
ال ِينَ اَفَرُواْ ال لرعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ ا َألعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْ ُهمْ اُلل بَنَقان {}12
ن اللق ََ شَقدِي ُد
ذَِلكَ بِأَنل ُهمْ شَآُُّو ْا الل ََ َو َرسُقوَل َُ َومَقن ُيةَقا ُِ ِ اللق ََ َو َرسُقوَل َُ فَقِل ل
ل النلا ِر {) }11
ع َا َ
ن لِ ْلكَافِرِينَ َ
ا ْلعِقَالِ { }13ذَِل ُكمْ َف ُوُُو ُ وََأ ل

أن تطبققققققق ق الطالبقققققققققة األحكقققققققققام
التجويدية أثناء تالوة اآليات
أن تتغنقققى الطالبقققة بققققراءة اآليقققات
التي تتلوها
أن تجيققد الطالبققة النطقق بالكلمققات
الصعبة
أن تبقققين الطالبقققة معقققاني الكلمقققات
الغريبة
أن تققققققققققق ار الطالبققققققققققققة القققققققققققققيم
والموضقققققوعات التقققققي ت قققققمنتها
اآليات

التقويم الختامي

فلم تعليمي ⃝

لوحات ورسومات ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

تالوة اآليات تالوة متقنة مع مراعاة األحكام التجويدية ؟
احملتوى وعرض اآليات

أدوات التقويم

التاريخ

⃝

االختبارات الةفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝
متابعة تالوة اآليات

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

المالحُة ⃝

المناُةة ⃝

○حل المةكالت
○االاتةاف واالستقصاء
○العص

ال هني

○الخرايط ال هنية
○التعلم ال اتي

تقويم اهلدف

االسققققتماع لِيققققات وتصققققوءيب
األخطاء
االستماع وتقييم تطبي األحكام
رُابة ذاتية
االستماع والمالحُة
بيني معاني الكلمات الغريبة

○التعلم التعاوني
○أخرى............

التدريبات ⃝

األنةطة ⃝

الواجب المنزلي

اذاري القيم والموضوعات
التي ت منتها اآليات

الواجبات المنزلية ⃝
متابعة تالوة اآليات

أخرى ..............

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  14ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رُم:
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  50ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بلسم  :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 الةبكة
=====================
 / 68201042364000حسال االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

