القرآن الكريم
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،

ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.


 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته



إتقـان الطالبــات تــالوة اويــات والســور القرينيــة مــن حيــن ضــبط الحركــات ونطــق الكلمــات والحــروف والجمــل نطقــا



حفظ الطالبات قد ار مناسبا من القران الكريم.



تنشئة الطالبات على توقير كتاب اهلل تعالى

سليما.



إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب اهلل ،بما يناسب المرحلة العمرية.



تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم ويدابه



تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.



تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري



غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الطالبات .



تعليم الطالبات يداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .



زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما تتلونه من ييات



تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا
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أن تتلو التلميذة سورة
االنشقاق من اآلية ( )1إلى
اآلية (.)8

س َما ُء ان َ
ض
ش َّقتْ (َ )1وأَ ِذ َنتْ ل َِر ِّب َها َو ُح َّقتْ (َ )2وإِ َذا األَ ْر ُ
قال تعالى ((إِ َذا ال َّ
َ
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مُدَّ تْ (َ )3وأَ ْل َقتْ َما فِي َها َو َت َخلَّتْ (َ )4وأ ِذ َنتْ ل َِر ِّب َها َو ُح َّقتْ (َ )5يا أ ُّي َها
ح إِلَى َر ِّب َك َكدْ حاً َف ُمالقِي ِه (َ )6فأ َ َّما مَنْ أُوت َِي ِك َتا َب ُه بِ َيمِينِ ِه
اإلِنسَانُ إِ َّن َك َكا ِد ٌ
ِسابا ً َيسِ يراً (.)))8
بح َ
اس ُ
ف ُي َح َ
س ْو َ
(َ )7ف َ
معاني الكلمات:
َّ
ا ْن َ
تْ
تصدعت
شق
أَ ِذ َنتْ
استمعت وأطاعت
َو ُح َّقتْ
حق لها أن تسمع وتطيع
مُدَّ تْ
زيد في سعتها
شرح اآليات:
َّ
 إذا السماء تصدَّعت ،وتفطرت بالغمام يوم القيامة ،وأطاعت أمر ربها
فيما أمرها به من االنشقاق ،و ُحقَّ لها أن تنقاد ألمره .وإذا األرض
سعت ،ودكت جبالها في ذلك اليوم ،وقذفت ما في بطنها
ُبسطت َو ُو ِّ
من األموات ،وتخلَّتْ عنهم ،وانقادت لربها فيما أمرها به ،و ُحقَّ لها
أن تنقاد ألمره.
ساع إلى هللا ،وعامل أعماالً من خير أو شر ،ثم
 يا أيها اإلنسان إنك
ٍ
تالقي هللا يوم القيامة ،فيجازيك بعملك بفضله أو عدله.

أن تذكر التلميذة معاني
الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.

أن تستنبط التلميذة أبرز
الدروس والعبر المستفادة من
اآليات الكريمة.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

القرآن الكريم 2ب ف2

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
كم عدد آيات سورة االنشقاق؟
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صور

الحصة
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لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
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نشاط
التالوة الجماعية لآليات
الكريمة من خالل تقسيم
تلميذات الصف إلى
مجموعات

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

تقييم الهدف
اتل سورة االنشقاق من اآلية
ِ
( )1إلى اآلية ( )8تالوة
صحيحة مجودة.

 oحل المشكالت
نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل
فردي

فلم تعليمي

اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى

حفظ اآليات الكريمة.
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