مادة القران الكريم
الصف الثاني المتوسط
التحضير بالطريقة البنائية

معلمة المادة

 .1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
 .2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 .3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 .4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
 .5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلماً وعمالً.
 .6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 .7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 .8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 .9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 .10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 .11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 .12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقاً سليماً.
 .13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 .14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 .15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 .16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 .17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 .18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 .19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 .20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 .21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 .22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 .23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 .24أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 .25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 .26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 .27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 .28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 .29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 .30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.



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.

معلومات عن المعلمة
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الـمـادة

قرآن كريم
2م تالوة

الموضوع

تالوة اآليات من سورة األعراف من 171/160

الـدرس

1

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

تالوة اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة –
شرح مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تصف الطالبة كيفية
نطق الكلمات المشكلة
في اآليات نطقا ً صحيحا ً.

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم
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أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع الطالبات
أحافظ فيها على أحكام التجويد ,ثم أقوم باختيار
ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.

اتل اآليات الكريمة تالوة
ِ
صحيحة مجودة.

أوضح للطالبات الكيفية الصحيحة لنطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً صحيحا ً ثم أطلب من
الطالبات التدرب على نطقها بشكل مستمر حتى
يتم لهن التعود على النطق الصحيح لها.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحا ً.

بسم هللا الرحمن الرحيم:

التقويم

أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

َو قولوا ِحطة ٌ
سجداً
ُ
ِر ْجزاً
ضرةَ البَحر
حا ِ
ت
يَعدونَ في السب ِ
شرعا ً
سقون
يَ ْف ُ
تَ ِعظونَ
يَتقون

معاني الكلمات:
حط عنا ذنوبنا و تب علينا
راكعين
عذابا ً ,وباء من السماء
على شاطئ البحر
يخالفون فيصطادون
ظاهرة على سطح الماء
يخرجون عن طاعة هللا
تنهون
ينتهون و يرجعون تائبين إلى هللا

شرح اآليات:
 وفرقنا قوم موسى ِمن بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة
بعدد األسباط  -وهم أبناء يعقوب  -كل قبيلة معروفة
من جهة نقيبها .وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه
السقيا حين عطشوا في التِّ ْيه :أن اضرب بعصاك
الحجر ,فضربه ,فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا من
الماء ,قد علمت كل قبيلة من القبائل االثنتي عشرة
مشربهم ,ال تدخل قبيلة على غيرها في شربها ,وظللنا
عليهم السحاب ,وأنزلنا عليهم المن  -وهو شيء يشبه
الصمغ ,طعمه كالعسل  -والسلوى ,وهو طائر يشبه
س َمانَى ,وقلنا لهم :كلوا من طيبات ما رزقناكم,
ال ُّ
فكرهوا ذلك وملُّوه من طول المداومة عليه ,وقالوا :لن
نصبر على طعام واحد ,وطلبوا استبدال الذي هو أدنى
بالذي هو خير .وما ظلمونا حين لم يشكروا هلل ,ولم
يقوموا بما أوجب هللا عليهم ,ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون; إذ فوتوا عليها كل خير ,وعرضوها للشر
والنقمة.
 فغير الذين كفروا باهلل منهم ما أمرهم هللا به من القول,
ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم ,وقالوا :حبة في
شعرة ,فأرسلنا عليهم عذابًا من السماء ,أهلكناهم به;

أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض
المعاني والمفردات التي وردت باآليات الكريمة ثم
أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل
استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ثم أطلب منهن
تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات
الكريمة ,وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها
متابعة دقيقة مع السماح لهن باالستعانة بكتب
ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ,ثم
أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد أفضل المجموعات.

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

بسبب ظلمهم وعصيانهم.
أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في
معجزة القرآن والتحدي
بها.
الـواجــب

أهم الدروس المستفادة:
 واذكر  -أيها الرسول  -إذ قالت جماعة منهم لجماعة
أخرى كانت تعظ المعتدين في يوم السبت ,وتنهاهم عن
معصية هللا فيه :لِ َم تعظون قو ًما هللا مهلكهم في الدنيا
بمعصيتهم إياه أو معذبهم عذابا شديدًا في اآلخرة .قال
الذين كانوا ين َه ْونهم عن معصية هللا :نَ ِعظهم وننهاهم
لِنُ ْع َذر فيهم ,ونؤدي فرض هللا علينا في األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ,ورجاء أن يتقوا هللا,
ِّ
وتعذيهم على ما
فيخافوه ,ويتوبوا من معصيتهم ربهم
حرم عليهم.
 فلما تمردت تلك الطائفة ,وتجاوزت ما نهاها هللا عنه
من عدم الصيد في يوم السبت ,قال لهم هللا :كونوا
قردة خاسئين مبعدين من كل خير ,فكانوا كذلك.
 وفرقنا بني إسرائيل في األرض جماعات ,منهم
المقصرون
القائمون بحقوق هللا وحقوق عباده ,ومنهم
ِّ
الظالمون ألنفسهم ,واختبرنا هؤالء بالرخاء في العيش
ضا بالشدة في العيش
والس َعة في الرزق ,واختبرناهم أي ً
والمصائب والرزايا; رجاء أن يرجعوا إلى طاعة ربهم
ويتوبوا من معاصيه.
سجداً.
بيني معاني الكلمات التاليةَ :و قولوا ِحطةٌ ُ -

أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من
خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل
اإليضاحية ,أعتمد في شرحي على توضيح
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار
والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب الطالبات
لما شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم
إجاباتهن.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ثم
أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

ت بها من
اذكري أهم الفوائد واإلستنباطات التي خرج ِ
دراستك لآليات الكريمة.

”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

