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األهداف العامة للمادة
 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 -7إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متّصل باهلل تعالى لعلمه أن هللا م ّ
تحرااتهيا
طلع على خفاياها .فهي تراقيب هللا في عمييع ّ
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدّر هللا لها من الكمال .
 -8ربط عميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

األهداف الخاصة لمادة القرآن الكريم

 -1أن تحسن الطالبة قراءة القرآن وتجيد تالوته.
 -2أن تدرك الطالبة معنى ما يُتلى عليها من اآليات بصفة عامة على األقل.
 -3أن تراّز الطالبة على الفكرة الرئيسية ف اآليات المتلوة.
 -4تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف لدى الطالبات وغرس العقيدة الصحيحة ف نفوسهن.
 -5أن نغرس ف نفوس الطالبات حب القرآن الكريم واالهتمام بحصته واالستعداد لها وضوءا ً وخشوعا ً وتيدبرا ً وإنصياتا امتثياال لقوليه تعيالى
قرآ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
هناك أهداف لغوية وفكريّة يمكن تحقيقها
 -1إعادة النطق باللغة العربية.
 -2زيادة الثروة اللفظية للطالبات مع تدريبهن على مهارات لغوية اثيرة.
 -3زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
 -4تزويد الطالبات بجمال األسلوب القرآن وبالغته.

وإذا

األهداف الخاصة لمادة التجويد

 -1ترغيب الطالبات ف هذا العلم وتشجيعهن على العناية به
 -2حث الطالبات على تطبيق احكام التجويد أثناء تالوة القرآن الكريم
 -3غرس محبة القرآن الكريم ف نفوس الطالبات وأقدارهن على التالوة الصحيحة آلييات القيرآن الكيريم ميع حسين األداء وسيالمة الضيبط والوقي
وتربية الشعور الدين ف نفوسهن وتدريبهن على الصلة الدائمة بكتاب هللا تالوة وحفظا ً وفهما ً لمعانيه قال تعالى( :ورتل القرآن ترتيال)
 -4الوقوف على تفاصيل اآليات وأدراك مراميها وإشاراتها وتضميناتها مع التأثر بها وتنمية الروح الدينية لديهن ومساعدتهن على أن يتخلقن
بخلق القرآن الكريم
 -5تذوقهن لجمال األسلوب القرآن المتمثل فيما امتاز به القرآن من حيث رص
 -6الخشوع القلب واالطمئنان النفس .
 -7التخلق بالقرآن والعمل به.
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مراجعة الدرس السابق ثم مناقشة التلميذات حول سورة [ق] مناقشة حوارية ...الحصة
التمهيد
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المحتوى التعليم
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أن تقرأ التلميذة اآليات
القرآنية قراءة مرتلة.
أن تبين التلميذة معنى
[ق].
أن توضح التلميذة
المقصود بالمتلقيان.
أن تفسر التلميذة مفردات
الكلمات.

من قوله تعالى
آن ا ْل َم ِجي ِد ( )1بَ ْل ع َِجبُوا أ َ ْن َجـا َءهُ ْم ُم ْنـ ِذ نر ِمـ ْن ُه ْم
[ق ۚ َوا ْلقُ ْر ِ
يب ( )2أ َ ِإذَا مِ تْ َنـا َوك َُّنـا ت َُرابـا
َفقَا َل ا ْلكَاف ُِرونَ َٰ َهذَا َ
ش ْي نء ع َِج ن
ع ِل ْم َن ـا َم ـا ت َ ـ ْنقُُْ ْاأل َ ْرُُ ِم ـ ْن ُه ْم
َٰذَ ِل ـكَ َر ْج ـ نع بَعِي ـ ند (َ )3ق ـ ْد َ
اب َحفِي ن
ظ (])4
َو ِع ْن َدنَا ِكت َ ن
إلى قوله تعالى
ش َما ِل َقعِي ند (َ )17ما قــراءة اآليــات القرآنيــة مــن قبلــي ثــم مــن قبــل
ين َوع َِن ال ِ ّ
َان ع َِن ا ْليَمِ ِ
[إِ ْذ يَتَلَقَّى ا ْل ُمتَلَ ِقّي ِ
التلميذات ومن ثم بيان رد الكفار على كالم ي.
يَ ْل ِف ُ
سك َْرةُ
ِيب َ
عتِيدن(َ )18وجَا َءتْ َ
ظ مِ ْن َق ْو ٍل ِإ َّال لَ َد ْي ِه َرق ن
َٰ
َ
ْ
ْ
ْ
ق ذ ِلكَ َما ُكنتَ مِ نهُ تَحِ ي ُد (َ )19ونُ ِف َخ فِي
ا ْل َم ْو ِ
ت بِا َٰل َح ّ ِ
ُّور ۚ ذَ ِلكَ ي َْو ُم ا ْل َوعِي ِد (])20
ﺱ من هم الملكين الموكلين بكتابة أعمال العبد؟
الص ِ

مرادف الكلمات

ما المقصود بالسكرة؟

الكلمة
ق

أن تشرح التلميذة اآلية
ق.]..
[بَ ْل َكذَّبُوا بِا ْل َح ّ ِ
أن تعي التلميذة المقصود
بـ
[رزقا للعباد].
الواعب

االثنين

الثالثاء األربعاء

الشرح:

ذلك رجع بعيد

معناها
ي أعلم بمراده
به
غاية البعد

الخميس

اشرحي اآليات القرآنية
شرحا موجزا؟
ما معنى ق؟
ما المقصود بالمتلقيان

مناقشة التلميذات حول مفردات
الكلمات.

ما معنى[ق ،ذلك رجع
بعيد]؟

شرح اآليات من قبلي ثم بيان مصير الذين كـذبوا
بآيات ي.

اشرحي اآلية
ق]...؟
[بَ ْل َكذَّبُوا بِا ْل َح ّ ِ

ق ) بــالقرآن (لمــا جــاءهم فهــم) فــي شـ ن
( بَ ْل َكذَّبُوا بـا ْل َح ّ

ِ
صــلى ي ِعليــه وســلم والقــرآن (فــي أمــر مــري ) ما المقصود بالرزق؟
النبــي

مضطرب قالوا مرة ساحر وسحر ومرة شاعر وشعر ومرة
كاهن وكهانة.
(رزقا للعباد) مفعول له (وأحيينا به بلدة ميتا) يستوي فيه
المذكر والمؤنث (كذلك) مثل هذا اإلحياء (الخروج) من
القبور فكيف تنكرونه واالستفهام للتقرير والمعنى أنهم
نظروا وعلموا ما ذكر.

مراجعة األيات في الكريمة في المنزل

ما المقصود بـ [رزقا
للعباد]؟

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
َ ا َ
ّ ا اَ ُ ا
اّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ه
يس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن للفصل الدراس ن
الثان  1442هـ
ي
ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
مسوع الملك عبدهللا  +مسد  +الطريقة البنائية  +االسياتيجيات الحديثة
+التحضي بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع ر
الفيات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
يمكنكم كذلك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 30ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 60ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
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