اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

األهداف العامة لنظام المقررات











تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفلة ورعايتها تربيها إسالمية متكاملة ،في خلقها وجسمها ،وعـقلها،
ولغـتـها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
تدريبها على إقامة الصالة ،وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفها بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية ،لتحسن استخدام النعم وتنفع نفسها وبيئتها.
تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي تمر بها
وغــرس حب وطنها واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف العامة لمادة التفسير












إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات والحروف والجمل نطقا
سليما.
حفظ الطالبات قدرا مناسبا من القران الكريم.
تنشئة الطالبات على توقير كتاب هللا تعالى
إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب هللا ،بما يناسب المرحلة العمرية.
تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه
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 آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما يتلونه من آيات
تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا

توزيع منهج مادة ( التفسير  )1التعليم الثانوي (نظام المقررات)
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1
2
3

األحد 1442/6/4هـ
األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/8هـ
الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

التفسير والتأويل – مراحل نشأة علم التفسيل -فضل التفسير – ضوابط التفسير
أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير  -أقسام التفسير– الحاسب اآللي في خدمة التفسير  -التعريف بسورة الفاتحة
تفسير سروة الفاتحة  -التعريف بسورة األعراف -تفسير سروة األعراف (  - ) 27 – 26تفسير سروة األعراف ( ) 30 – 28
تفسير سروة األعراف (  - ) 33 – 31تفسير سروة األعراف ( )43 – 40
 تفسير سروة األعراف (  - ) 46 – 44تفسير سروة األعراف ( ) 166 – 163تفسير سروة األعراف (  - )179 – 175التعريف بسورة األنفال -تفسير سروة األنفال ( ) 4 – 1
 تفسير سروة األنفال ( ) 25 – 20التعريف بسورة التوبة  -تفسير سروة التوبة (  - ) 45 – 41تفسير سروة التوبة()49 – 46
 تفسير سروة التوبة ( ) 54 – 50تفسير سروة التوبة (  -) 66 – 64تفسير سروة التوبة (  - ) 68 – 67التعريف بسورة يونس
 تفسير سروة يونس ( ) 2 – 1تفسير سروة يونس (  - ) 4 – 3تفسير سروة يونس (  - ) 6 – 5تفسير سروة يونس ( ) 10 – 7
تفسير سروة يونس ( ) 30 – 25 تفسير سروة يونس (  - ) 33 – 31تفسير سروة يونس (  - ) 60 – 57تفسير سروة يونس ( ) 64 – 61 التعريف بسورة هود  -تفسير سروة هود ( ) 115 – 110 تفسير سروة هود (  - ) 119 – 116التعريف بسورة يوسف  -تفسير سروة يوسف ( ) 109 – 108 تفسير سروة يوسف ( ) 111 – 110 التعريف بسورة الرعد -تفسير سروة الرعد (  - ) 11 – 7تفسير سروة الرعد ( ) 15 – 12 تفسير سروة الرعد (  - ) 24 – 19تفسير سروة الرعد ( ) 28 – 25التعريف بسورة إبراهيم  -تفسير سروة إبراهيم (  -) 27 – 24تفسير سروة إبراهيم ( ) 30 – 28
 -تفسير سروة إبراهيم (  - ) 46 – 42تفسير سروة إبراهيم ( ) 52 – 47

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

التعريف بسورة الحجر -تفسير سروة الحجر (  - ) 15 – 9تفسير سروة الحجر (  - ) 22 – 16التعريف بسورة النحل

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس
1442/10/22هـ

تفسير سروة النحل (  - ) 8 – 1تفسير سروة النحل (  - ) 93 – 90تفسير سروة النحل ( ) 97 – 94
 تفسير سروة النحل ) 117 – 112 ( -تفسير سروة النحل  -) 128 – 125 ( -التعريف بسورة اإلسراء  -تفسير سروة اإلسراء (  - - ) 30 – 23تفسير سروة
اإلسراء ( ) 39 – 31
مراجعة
االختبارات

مالحظات

الصف

نظام مقررات

الدرس
تمهيد

المــــادة

التفسير ()1

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

مدخل التفسير

ما معنى التفسير ؟

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تعرف التفسير والتأويل
 تعدد مراحل نشأة علم التفسير
 تبين فضل التفسير
 توضح ضوابط التفسير
 تذكر أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير
 تحدد أقسام التفسير
تستنتج دور الحاسب اآللي في خدمة التفسير

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على مدخل التفسير .
ستفهم المتعلمات :
-

-

تعريف التفسير والتأويل
مراحل نشأة علم التفسير
فضل التفسير
ضوابط التفسير
أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير
أقسام التفسير
دور الحاسب في خدمة التفسير

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما فضل التفسير ؟
السؤال الثاني  :ما أبرز المؤلفات الموثوقة في
التفسير ؟
السؤال الثالث  :اذكري أقسام التفسير .

ستعرف المتعلمات :
 تعريف التفسير والتأويل
 مراحل نشأة علم التفسير
 فضل التفسير
 ضوابط التفسير
 أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير
 أقسام التفسير
دور الحاسب في خدمة التفسير

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

معرفة التفسير والتأويل
ذكر مراحل نشأة علم التفسير
بيان فضل التفسير
تحديد ضوابط التفسير
توضيح أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير
ذكر أقسام التفسير
استنتاج دور الحاسب في خدمة التفسير

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات
القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي

*عمل
أبحاث من
االنترنت عن
التأويل .
*أن تحضر
يتم من خالل
الطالبات
قصة توضح
جدول
فضل
المتابعة
التفسير .
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

أدلة أخرى

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

األنشطة التعليمية :
 مددددخل وتمهيدددد إلثدددارة انتبددداه الطالبدددات بعدددرط بعدددط األسدددئلة واألنشدددطةالمتعلقة بموضوع الوحدة .
 إبراز األفكار واإلفهام الباقيدة للوحددة بتقدديم األسدئلة األساسدية مدع مناقشدةمن خالل
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
األدلة التالية:
 عرط المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيبالكتدداب لهددا بقصددد تحقيقهددا واحدددة تلددو األخددرى وذلددك حسددب إسددتراتيجية
نقاشات
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
الزميالت  - -من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرط أهدداف الوحددة ،
أطلب من الطالبات توضيح التفسير وفضله وضوابطه وأقسامه .
اختبارات
 أقدم للطالبات عرط بور بوينت عن مراحل نشأة علم التفسير  ،أطلب مدنقصيرة -
الطالبددات قددراءة العددرط جيددداة ومناقشددة المعلومددات التددي وردت فيدده فددي
اختبارات
محاولة منهن لتوضيح مراحدل نشدأة علدم التفسدير مدع توضديح الهددف منده
طويلة -
ومبرراته .
التذكير
 أقدم للطالبات مطوية عن أبرز المؤلفات الموثوقة فدي التفسدير  ،اطلدب مدناألكاديمي –
الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات
المفكرات -
التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن أبرز المؤلفات الموثوقة في التفسير .
األسئلة
 أطلب من الطالبات جمع معلومات عن دور الحاسب اآللي في خدمة التفسيرالفجائية -
ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،
تقويم األقران
أقدم الطالبات المعلومدات فدي شدكل مقدال كتيدب صدغير ال يزيدد عدن عشدرين
– المطويات -
سطراة.
ملف اإلنجاز - .أطلب من الطالبدات كتابدة مقالدة قصديرة عدن التفسدير والتأويدل مدع توضديح
الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
اسم الوحدة

الصف

مدخل التفسير
مهمتك :

نظام مقررات

المادة

التفسير ()1

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرط

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )









التفسير والتأويل
مراحل نشأة علم التفسير
فضل التفسير
ضوابط التفسير
أبرز المؤلفات الموثوقة في
التفسير
أقسام التفسير
الحاسب اآللي في خدمة التفسير

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين و المعلمات
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
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
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

