مادة القرأن الكريم الصف الثاني االبتدائي

التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة

موجود
جزء منها

غير موجودة

أن تتلو التلميذة سورة الفاتحة والمعوذات واإلخالص حسب قدرتها.
أن تحفظ التلميذة سورة الفاتحة والمعوذات واإلخالص بناءا ً على قدراتها.
أن تتدرب التلميذة على آداب التالوة.
أن تنشأ التلميذة على احترام القرآن الكريم.
أن تقوى صلة التلميذة بالقرآن الكريم تالوةً وحفظا ً تعبدا ً هلل عز وجل.
إتقان التلميذات حفظ السور واآليات الكريمة المقررة عليهن حفظا ً متقنا ً وجيداً.
الحرص على تالوة اآليات القرآنية تالوة سليمة.
تنشئة التلميذات على احترام كالم هللا.
تربية التلميذات على التحلي بآداب القرآن والعمل بأوامره ونواهيه بما يناسب نموهن
العمري.
تشجيع التلميذات على قراءة القرآن وحفظه وتعريفهن بالثواب المضاعف لهن على ذلك.
تنشئة التلميذات على الخشوع أثناء التالوة واإلنصات عند اإلستماع إلى التالوة.
تعويد التلميذات على تدبر آيات هللا والتحلي بآداب تالوة القرآن الكريم عند القراءة.
زيادة ثروة التلميذات من األلفاظ الفصيحة من خالل كثرة التالوة داخل الفصول.
تأصيل محبة القرآن الكريم وتالوته وحفظه في نفوس التلميذات  ،وتعويدهن على التالوة
المجودة بطريقة صحيحة.
تعزيز قدرة التلميذات على القرآن من المصحف الكريم وفق الرسم القرآني.
أن تتعود التلميذة على المحافظة على كتاب هللا عز وجل واحترامه.
أن تردد التلميذة سورة المسد ،النصر ،العصر الكوثر.
أن تحفظ التلميذة المسد ،النصر ،العصر ،الكوثر قدر اإلمكان.

(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

تحقيق الهدف
يكتب باألرقام

توزيع منهج مادة القرأن الكريم للصف الثاني االبتدائي
األسبوع
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األحد 1441/1/16
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األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
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الخميس 1441/3/17

مراجعة على ما سبق
سورة النصر
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األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

سورة النصر
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األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

سورة النصر
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األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

التهيئة للدرس
سورة المسد
سورة المسد
سورة المسد
سورة المسد
سورة المسد
سورة المسد
سورة النصر
سورة النصر

سورة النصر
مراجعة على ما سبق

مراجعة عامة
اختبار

مالحظات

الخطة التعليمية الفردية
المادة
الهدف قصير المدى
المدة

القرأن الكريم
أن تحفظ التلميذة سورة المسد قدر اإلمكان.
الموضوع

سورة المسد
الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(

تردد التلميذة سورة المسد بعد المعلمة.
تقوم التلميذة بمراعاة آداب تالوة القرآن الكريم.
تحفظ التلميذة سورة المسد حسب قدرتها.
تقوم التلميذة بالتطهر قبل قراءة القرآن الكريم.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تقوم التلميذة باإلنصات للقرآن الكريم عند سماعه.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض












تفسير مبسط مختصر تستعين به المعلمة في شرح سورة المسد للتلميذات.

تقوم المعلمة بتالوة سورة المسد ثم تتناول بالشرح تفسير السورة وتستمع إليها التلميذات جيداً.
ارا ذَاتَ
ب * َما أ َ ْغنَى َ
س َي ْ
ب * َ
ع ْنهُ َمالُهُ َو َما َك َ
س َ
ب َوت َ َّ
بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿ تَ َّبتْ َيدَا أ َ ِبي لَ َه ٍ
صلَى نَ ً
س ٍد ﴾ [المسد]5 – 1 :
ب *فِي ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َ
ب * َو ْ
لَ َه ٍ
ام َرأَتُهُ َح َّمالَةَ ا ْل َح َط ِ
ب َوت ََّ
ب ﴾ خسرت وخابت يدا الشقي أبي لهب الذي آذى الرسول صلى هللا عليه وسلم.
﴿ تَبَّتْ يَدَا أَ ِبي لَ َه ٍ
َ
َ
ارا
ب ﴾ .ما نفعه ماله ولن يرد المال عنه عذاب هللا وغضبه.
﴿ َما أ َ ْغنَى َ
سيَ ْ
﴿ َ
ع ْنهُ َمالُهُ َو َما َك َ
س َ
صلى ن ً
ب ﴾ وامرأته تعذب معه
ب ﴾ سيحرق بنار تتلهب ويشوى في جهنم.
﴿ َو ْ
ذَاتَ لَ َه ٍ
ام َرأَتُهُ َح َّمالَةَ ا ْل َح َط ِ
س ٍد ﴾
ألنها آذت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وطرحت الشوك في الطريق ﴿ .فِي ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َ
وحبلها الذي كانت تحتطب فيه يصبح حبالً من الليف الخشن تطوق به وتجرجر به في جهنم.

الوسائل التعليمية







الوسائل السمعية
الوسائل البصرية
الوسائل الحسية
وسائل التقنية الحديثة
)الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
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أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي
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الواجب المنزلي

المادة:

معلمة
القائدة التربوية:
المشرفة

التربوية:

التقويم النهائي لألهداف

مالحظة األداء
اإلجابة المباشرة
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تأدية التمارين
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التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
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آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
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