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األهداف العامة للمادة

المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:
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تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة
العام الدراسي كامالً.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
بناء على اختياره ووفق
تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس ً
قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في
إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.
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أن يحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكريم ،وأن يجيد تالوته:
 ويكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.
 ويكون أيضا ً بمد ما يحتاج إلى مد وقصر ما يحتاج إلي قصر.
 ويكون أيضا ً بإعطاء الجمل واألساليب حقها من حيث نبرة النطق وتلوين التعبير .وذلك بتمييز الجمل االستفهامية عن غير االستفهامية والمثبتة عن المنفية والتعجبية عن غير
التعجبية واالستنكارية عن غيرها وهكذا.
أن يدرك المتعلم معنى ما يتلون من اآليات بصفة عامة على األقل:
 وذلك بإعطاء شرح مجمل وسريع لآليات.
 مناقشة المتعلم فيما تتضمنه اآليات من معاني وأفكار أساسية وأيضا ً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أو الجمل.
 مالحظة :في درس التالوة يكفي حصول المتعلم على المعنى العام حتى يمكن تخصيص وقت كافي من الدرس للتالوة.
أن يركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئيسيــة في اآليـات المتــــلوة:
 قد تكون الفكرة حكما ً شرعيا ً أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعامالت أو عظة من العظات أو قصة تاريخية أو حادثة ذات أهمية.
 الهدف الثاني يكون بمثابة األرضية التي ينبت فيها هذا التركيز على الهدف الثالث أو الخلفية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف الثالث.
 بعد هذا يمكن أن يخرج المتعلم بشيء محدد وواضح من تالوة هذه اآليات كأن يعرف كيف أن الحق له النصر في النهاية ،أو أن شريعة هللا في األمر الفالني هي كذا وكذا أو العظة
الدينية البارزة في هذه اآليات هي عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائداً منتشراً.
التعبد بتالوة القرآن:
 إخبار المتعلم بأن تالوة القرآن عبادة في حد ذاتها وذكر بعض األدلة على ذلك.
 وإخباره أيضا ً بأن من يقرأ القرآن كمن يصلي والمستمع متعبد هلل كذلك وأخبار المتعلم بقصة النبي عندما طلب من أبي موسى األشعري أن يقرأ عليه أول سورة النساء فقال له كيف
ش ِهي ٍد َو ِج ْئ َنا بِ َك َع َلى هَؤُ الءِ َ
ف إِ َذا ِج ْئ َنا مِنْ ُكلِّ أ ُ َّم ٍة بِ َ
ش ِهيدً ا} قال النبي
أُقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َك ْي َ
كفى وأغرقت عيناه بالدموع.
تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لدى المتعلم:
 وذلك بتالوة اآليات تالوة جيدة وبترتيل حسن و أن يحاط الدرس كله بجو من الخشوع.
 إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من يتلو القرآن عند هللا تعالى مع ذكر بعض األدلة الواردة في هذا الشأن.
 إخبار المتعلم بمدى احتفاء هللا تعالى ومالئكته بمجلس تالوة القرآن واالستدالل بقوله عليه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتدارسون كتاب هللا إال حفتهم المالئكة
وغشيتهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن عنده}.
َ
 تالوة اآليات أمام المتعلم بخشوع وأن تكون الجلسة جلسة احترام وخشوع والبعد عن األصوات المزعجة والتصنع ......وأن ُيطلب من المتعلم مثل ذلك.
اإلسهام في تنمية الوازع الديني لدى المتعلم:
 الوازع الديني هو رقيب داخلي لدى المتعلم عن طريقه يستطيع أن يميز الحق من الباطل ويستطيع أن يسير على الطريق الصحيح دون توجيه.
 هذا الوازع يأتي بعد جهود متضافرة ومتناسقة من كل العاملين في مجال التربية الدينية.
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التاريخ

التمهيد

تالوة اآليات تالوة متقنة مع مراعاة األحكام التجويدية ؟

الحصة

إستراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

الوسائل
المساعدة

األهداف السلوكية

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

أن تتقن الطالبة تالوة اآليات
وتبتعد عن اللحن الجلي

بسم هللا الرحمن الرحيم
سنولِ ِه إِلَنى الَّنذِينَ َعاهَند متم مِّننَ ا ْل ُم ْ
ض
( َب َراءةٌ مِّننَ ِ ِ
ش ِنركِينَ {َ }1فسِ ني ُحو ْا فِني األَ ْر ِ
هللا َو َر ُ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
أَ ْر َب َع َة أَ ْ
هللا ُم ْخ ِنزي ال َكناف ِِرينَ {َ }2وأذانٌ مِّننَ
اعل ُمنو ْا أ َّن ُكن ْم غ ْين ُر ُم ْع ِج ِنزي ِ
ش ُه ٍر َو ْ
هللا َوأنَّ َ
ِ
َ
هللا َب ِري ٌء مِّنَ ا ْل ُم ْ
سول ُ ُه َفإِن ُت ْب ُت ْم
ِِ
ش ِركِينَ َو َر ُ
هللا َو َر ُ
اس َي ْو َم ا ْل َح ِّج األ ْك َب ِر أَنَّ َ
سولِ ِه إِلَى ال َّن ِ
ش ِر الَّذِينَ َك َفن ُرو ْا بِ َعن َذا ٍ َ
هللا َو َب ِّ
ِنيم
اعلَ ُمو ْا أَ َّن ُك ْم َغ ْي ُر ُم ْع ِج ِزي ِ ِ
َف ُه َو َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم َوإِن َت َولَّ ْي ُت ْم َف ْ
ب أل ٍ
َ
صنو ُك ْم َ
{ }3إِالَّ الَّذِينَ َعاهَد متم مِّنَ ا ْل ُم ْ
شن ْي ًئا َولَن ْم ُي َظنا ِه ُرو ْا َعلَن ْي ُك ْم أ َحن ًدا
شن ِركِينَ ُثن َّم لَن ْم َينقُ ُ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
سنلخ األشن ُه ُر ال ُحن ُر ُم
ِنب ال ُمتقِنينَ { }4فنإِذا ان َ
هللا ُيح م
َفأَتِ ممو ْا إِلَ ْي ِه ْم َعهْندَ ُه ْم إِلَنى ُمن َّدتِ ِه ْم إِنَّ َ
َ
ْ
ُ
ش ِركِينَ َح ْي ُ
َفا ْق ُتلُو ْا ا ْل ُم ْ
صن ٍد فنإِن
صن ُرو ُه ْم َواق ُعندُو ْا لَ ُهن ْم ُكنل َّ َم ْر َ
اح ُ
ث َو َجد مت ُمو ُه ْم َو ُخذو ُه ْم َو ْ
صالَ َة َوآ َت ُو ْا َّ
هللا َغفُو ٌر َّرحِي ٌم {َ }5وإِنْ أَ َحن ٌد مِّننَ
الز َكا َة َف َخلمو ْا َ
َتا ُبو ْا َوأَ َقا ُمو ْا ال َّ
س ِبيلَ ُه ْم إِنَّ ِ َ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
هللا ث ن َّم أ ْبل ِْغ ن ُه َمأ َم َن ن ُه ذلِ ن َك ِبننأ َّن ُه ْم قن ْنو ٌم الَّ
ا ْل ُم ْ
ار َك فننأ ِج ْرهُ َح َّتننى َي ْس ن َم َع َك نالَ َم ِ
اس ن َت َج َ
شن ِنركِينَ ْ
َي ْعلَمُونَ {) ..... }6
 الكلمات الغريبة :
معناها
الكلمة
إعالم
وأذان
يوم النحر
الحج األكبر
القيم والموضوعات :
 -1جواز عقد المعاهدات بين المسلمين والكافرين إذا كان ذلك دفعا لضرر محقق عن
المسلمين أو جلبا لنفع اإلسالم والمسلمين ......

أن تراعي الطالبة األحكام
التجويدية
أن تتلو الطالبة بحسن صوت
وخشوع
أن تجيد الطالبة النطق بالكلمات
الصعبة
أن تبين الطالبة معاني الكلمات
الغريبة
أن تذكر الطالبة القيم
والموضوعات التي تتضمنتها
اآليات

الواجب

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.

أقوم بتالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
بشكل واضح يصل لمسامع الطالبات ،ثم أقوم باختيار
ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث تقوم
كل طالبة بقراءة جزء منها مع مراعاة أن تكون كل
طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز شديد.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة معاني بعض
المفردات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من
خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم أطلب
منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات الكريمة،
وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع
السماح لهن باإلستعانة بكتب ومراجع خارجية تتعلق
بموضوع المناقشة ،ثم أقوم بمناقشة كل مجموعة
فيما توصلت إليه وتحديد أفضل المجموعات .أسلط
األضواء على أهم الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من خالل شرح
مفسر باإلستعانة 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 .أوزع على الطالبات ورقة
العمل الخاصة بالدرس ،أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز
ومن ثم محاولة حلها بشكل جاد بغرض تقويم
الطالبات لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.

تالوة اآليات وتردادها

األخوة المعلمين و المعلمات

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التقويم

االستماع لآليات وتصويب
الخطأ
االستماع وتقييم تطبيق
األحكام
االستماع والمالحظة
االستماع والمالحظة
بيني معاني الكلمات
الغريبة
اذكري القيم
والموضوعات التي
تتضمنتها اآليات

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً 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

لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________

بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء

68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

