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األهداف التعليمية العامة
تالوة بعض السور المتوسطة من القرآن الكريم.
حفظ السور واآليات الكريمة المقررة عليهن.
تطبيق آداب تالوة القرآن الكريم.
تأصيل محبة القرآن الكريم وتالوته وحفظه في نفوس التلميذات.
تعويد التلميذة على تدبر آيات هللا.
تشجيع التلميذات على قراءة القرآن وحفظه ،وتعريفهن بالثواب المضاعف على ذلك.
زيادة حصيلة التلميذات اللغوية.
معرفة بعض معاني الكلمات الغريبة.
أن تقرأ التلميذة القرآن الكريم.
أن تراعي التلميذة آداب تالوة القرآن الكريم والمحافظة على المصحف.
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توزيع منهج مادة القران الكريم للصف األول الثانوي
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األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30

الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
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األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

مراجعة على ما سبق
سورة الضحى اآليات ()4 -1
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األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

سورة الضحى اآليات ()8 - 5

13

األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

سورة الضحى اآليات ()11 - 9
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األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22

مراجعة عامة
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األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

اختبار

التهيئة للدرس
سورة الليل اآليات ()4 – 1
سورة الليل اآليات ()4 – 1
سورة الليل اآليات ()11 – 5
سورة الليل اآليات ()11 – 5
سورة الليل اآليات ()16 – 12
سورة الليل اآليات ()16 – 12
سورة الليل اآليات ()21 – 17
مراجعة سورة الليل اآليات ()21 – 1

مراجعة سورة الضحى اآليات ()11 – 1
مراجعة على ما سبق

مالحظات

القران الكريم

المادة

االول الثانوي

الصف

تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تقوم التلميذة بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

تفسير مبسط مختصر تستعين به المعلمة في شرح سورة الليل اآليات ( )4-1للتلميذات مع توضيح
لبعض معاني الكلمات.

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية
أن تردد التلميذة االستعاذة من الشيطان

.

الرجيم بعد المعلمة.

تقوم المعلمة بتالوة سورة الليل ثم تتناول بالشرح
تفسير اآليات (  )4 -1وتستمع إليها التلميذات جيداً.
﴿ َواللَّ ْي ِل إِ َذا يَ ْغشَى ﴾ أقسم بالليل إذا غطى العالم
بسوادهَ ﴿ .والنَّ َه ِار إِ َذا ت َ َجلَّى ﴾ وأقسم بالنهار إذا جلى
العالم بضيائه.
﴿ َو َما َخلَقَ الذَّك ََر َو ْاأل ُ ْنثَى ﴾ وأقسم بخلق الزوجين الذكر
شتَّى ﴾ إن عملكم مختلف ما بين
س ْعيَ ُك ْم لَ َ
واألنثى ﴿ .إِنَّ َ
مهتد وضال ،وصالح وفاسد.
تقوم المعلمة بتوضيح بعض معاني الكلمات:
والليل إذا يغشى :يُغطي األشياء بظلمته (قسم) -
ووضح  -إنّ سعيكم
والنهار إذا تجلـّى :ظهر
ْ
بضوئه َ
ع َمـلك ْم ْ
لمخـت ِلف في الجزاء (جواب القسم)
لشتـّـى :إنّ َ

أن تنطق التلميذة أن الطهارة والترتيل
والعناية بالمصحف من آداب تالوة القرآن
الكريم.
أن تقوم التلميذة باإلنصات لسورة الليل عند
سماعها.
أن تطبق التلميذة ما حفظته من سورة الليل
عند أداء الصالة.

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )

توجيه لفظي

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
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
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/

اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

