مادة
القران الكريم (تالوة)
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بالطريقة البنائية

توزيع منهج مادة القرآن الكريم الصف الثاني اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

معلمة المادة

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

مراجعة عامة على ما سبق دراسته  +تالوة سورة المدثر ( + )1-17تالوة سورة المدثر ( + )18-30تالوة سورة
المدثر ()31
تالوة سورة المدثر ( + )32-47تالوة سورة المدثر ( + )48-56مراجعة تالوة سورة المدثر
تالوة سورة المزمل ( + )1-10تالوة سورة المزمل ( + )11-15تالوة سورة المزمل ()16-19
تالوة سورة المزمل ( + )20مراجعة تالوة سورة المزمل

مالحظات

تالوة سورة الجن ( + )1-10تالوة سورة الجن ( + )11-20تالوة سورة الجن ( + )28 -21مراجعة تالوة سورة
الجن
تالوة سورة نوح ( + )1-10تالوة سورة نوح ( + )11-20تالوة سورة نوح ( + )21-28مراجعة تالوة سورة
نوح
تالوة سورة المعارج ( + )1-10تالوة سورة المعارج ( + )25 -11تالوة سورة المعارج ( + )44 -40مراجعة
تالوة سورة المعارج
تالوة سورة الحاقة ( + )1-10تالوة سورة الحاقة ( + )11-20تالوة سورة الحاقة ()21-34

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

7

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

تالوة سورة القلم ( + )1-10تالوة سورة القلم ( + )11-20تالوة سورة القلم ()21-30
تالوة سورة القلم ( + )31-40تالوة سورة القلم ( + )41-47تالوة سورة القلم ()48-52
مراجعة تالوة سورة القلم

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

تالوة سورة الملك ( + )3 -1تالوة سورة الملك ( + )9 -7تالوة سورة الملك ()10-12

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14
15
16
18-17

األحد 1441/4/4
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

تالوة سورة الحاقة ( + )35-43تالوة سورة الحاقة ( + )44-52مراجعة تالوة سورة الحاقة

تالوة سورة الملك ( + )13-15تالوة سورة الملك ( + )16-18تالوة سورة الملك ()1-18
تالوة سورة الملك ( + )19-21تالوة سورة الملك ()22-24
تالوة سورة الملك ( + )25-27تالوة سورة الملك ( + )28-30مراجعة تالوة سورة الملك ()19-30

التقييممراجعة عامة
االختبارات

مسرد إعداد الدروس
اليوم

التاريخ

الـصـــف و الـشـعبـة

الـحـصـــــــة

الــــمـــــادة

الـمــوضــــــوع

الـتوقـيــــــع

أهداف التعليم في المرحلة اإلبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى
أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
توقيع مديرة المدرسة/
...........................................................

o
o
o
o
o
o
o
o

أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

o
o
o
o

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط.
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.
توقيع مديرة المدرسة/
...........................................................

الموضوع

سورة المدثر ()17 - 1

الـمـادة

القرآن الكريم 2ب

الـدرس

التهيئة

من هو المدثر؟

المكتسبات

قراءة اآليات الجديدة.

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلو التلميذة اآليات
تالوة صحيحة.

األول

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات و أنشطة التعلم

التقويم

سورة المدثر
من خالل االستماع إلى القرآن يتلى عبر جهاز
المسجل لشيخ قراءته مجودة أطلب من
التلميذات النظر في المصحف ومتابعة الشيخ
وهو يقرأ.

بسم هللا الرحمن الرحيم:
َ
"يَا أَيُّ َها ا ْل ُم َّدثِّ ُر ( )1قُ ْم فَأَن ِذ ْر (َ )2و َربَّكَ ف َكبِّ ْر ()3
الر ْج َز فَاه ُْج ْر (َ )5وال تَ ْمنُنْ
َوثِيَابَ َك فَطَ ِّه ْر (َ )4و ُّ
أطلب من التلميذات أن يستمعن لقراءتي
اصبِ ْر ( )7فَإ ِ َذا نُقِ َر فِي النَّاقُور
ستَ ْكثِ ُر (َ )6ولِ َربِّكَ فَ ْ
تَ ْ
ِ وينظرن إلى السورة في المصحف جيداً ،ثم أقوم
َسي ٌر (َ )9علَى ا ْل َكافِ ِرينَ َغ ْي ُر
( )8فَ َذلِ َك يَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْو ٌم ع ِ
بترتيل السورة أربع مرات متتاليات دون ترديد
سي ٍر (َ )10ذ ْرنِي َو َمنْ َخلَ ْقتُ َو ِحيداً (َ )11و َج َع ْلتُ
يَ ِ
من التلميذات ،ثم أقوم بالقراءة وأطلب من
لَهُ َماالً َم ْمدُوداً (َ )12وبَنِينَ ُ
التلميذات أن يقمن بالترديد ،وأصحح لهن
شهُوداً (َ )13و َمهَّدْتُ لَهُ
تَ ْم ِهيداً ( )14ثُ َّم يَ ْ
األخطاء ،وأفعل ذلك أكثر من مرة.
ط َم ُع أَنْ أَ ِزي َد (َ )15كالَّ إِنَّهُ َكانَ
ص ُعوداً (.")17
سأ ُ ْر ِهقُهُ َ
آليَاتِنَا َعنِيداً (َ )16
أختار مجموعة من التلميذات يقرئن واحدة بعد
األخرى ،أساعدهن إذا تعثر على إحداهن شيء،
وأصوب لهن األخطاء ،وفي النهاية أحيي من
أحسنت القراءة منهن.

اتل اآليات تالوة صحيحة.
ِ

أن تبين التلميذة معاني
الكلمات من سياق
اآليات.

أن تتشارك التلميذة مع
المعلمة في استنتاج
معنى اآليات.

معاني الكلمات

معنــــــاها

الكلم
المتغطي بثيابه
ال ُم َدثِّ ُر
عظم ربك
ــر
فَ َكـبِّ ْ
األوثان
الر ْجزَ
ُّ
ستَ ْكثِ ْر ال تعط العطية تلتمس أكثر منها
وال تَمنُنْ تَ ْ
إذا نفخ في الصور
فَإ ِ َذا نُقِ َر فِي النَّاقُو ِر
دعني وخلني
َذ ْرن ي
كثيرا دائما غير منقطع
َماالً َم ْمدُو ًدا
حرف ردع وزجر
َكالَّ
معاندا جاحدا
َعنِي ًدا
سأكلـّـفه عَذابا شاقّـا
ص ُعو ًدا
َ
سأ ُ ْر ِهقُهُ َ
َ

أسأل التلميذات عن الكلمات الغامضة عليهن ثم
أبين لهن معاني هذه الكلمات بطريقة بسيطة
ووضعها في جملة أخرى خارج السياق القرآني.

أشرح اآليات للتلميذات شرحا ً مبسطاً ،وللتأكد
من فهمهن للشرح أسألهن بعض األسئلة ضمن
شرح اآليات
الدرس وأتركهن يتشاركن في إيجاد اإلجابة:
س :1بماذا أمر هللا نبيه محمد صلى هللا عليه
 oيخاطب هللا تعالى رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم
وسلم؟
مناديا إياه يا أيها المتغطي بثيابه ،قم ِمن مضجعك،
س :2كيف يكون يوم البعث على الكافرين؟
ِّ
ص ربك وحده بالتعظيم
فحذر الناس من عذاب هللا ،و ُخ َّ
س :3من هو المقصود في اآليات "ذرني ومن
والعبادةَ ،وطَ ِّهر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر
خلقت وحيداً .....سأرهقه صعوداً"؟
من طهارة الباطن ،واه َْجر األصنام واألوثان ،وال تُعط
العطيَّة؛ كي تلتمس أكثر منها ،ولمرضاة ربك فاصبر
على األوامر والنواهي.
 oفإذا نُفخ في الصور نفخة البعث ،فذلك الوقت يومئذ
شديد على الكافرين ،صعبا عليهم أن يخلصوا مما هم
فيه من مناقشة الحساب وغيره من األهوال.

بيني معاني الكلمات من سياق
اآليات.

شاركي مع المعلمة في
استنتاج معنى اآليات.

أن تذكر التلميذة ما
تعلمته من اآليات.

أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تحب التلميذة تالوة
القرآن.

الـواجــب

 oدعني -أيها الرسول -أنا والذي خلقته في بطن أمه
ً
وحيدًا فريدًا ال مال له وال ولد ،وجعلت له ماال مبسوطا،
سرت له
وأوالدًا حضو ًرا معه في مكة ال يغيبون عنه ،وي َّ
سبل العيش تيسي ًرا ،ثم يأ ُمل بعد هذا العطاء أن أزيد له
في ماله وولده ،وقد كفر بي .ليس األمر كما يزعم ،فلن
أزيده على ذلك؛ إنه كذب بالقرآن ،وسأكلفه مشقة من
العذاب واإلرهاق ال راحة له منها( .والمراد به الوليد بن
المغيرة).
الدروس المستفادة من اآليات

أسأل التلميذات حول ما تعلمنه من اآليات
مشجعة إياهن على اإلجابة ،ثم أوضح لهن ما
هي الدروس المستفادة من اآليات وكيفية تطبيق
السورة عمليا ً.

القيام بإنذار الناس ودعوتهم وترك الكسل والنوم.
تعظيم هللا وإجالله وبذل كل غال ورخيص في سبيل
مرضاته ،ألنه أكبر من كل شيء ورب كل شيء وخالقه.
تطهير النفس وتزكيتها من الذنوب والمعاصي والغدر ونحو أعرض على التلميذات ورقة العمل ،ثم أساعدهن
ذلك ،وتطهير الثوب والبدن من النجاسات والمستقذرات
في اإلجابة على السؤال الموضح بها.
ولبس المحرمات ليتوافق الظاهر مع الباطن.
هجر المعاصي والسيئات والبعد عن أهلهما إال لتبليغهم
رسالة هللا ودعوتهم إليها.
عدم رؤية العمل الصالح والمن بكثرته فإن ذلك يحبطه
ويذهب بركته ويورث الغرور ،ومهما بلغ المسلم في الجهد
وتحمل المشاق في سبيل هللا تعالى ونصرة دينه فال يساوي
شيئا ً مقابل نعم هللا التي أنعم بها عليه في الدنيا ،وما ادخره
له في اآلخرة من النعيم والمتعة.
الصبر والتحمل في سبيل هللا في سبيل مرضاته ونصرة
دينه.
اكتبي اآليات مرة بالكراس.

التقويم النهائي

اذكري ما تعلمتيه من اآليات.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

 ما معنى الرجز  -ذرني؟
 اذكري ما تعلمتيه من اآليات.

”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
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
يمكنكم كذالك 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
حسابات بنوك بإسم  :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 الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء

 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

