اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة المتوسطة
– أهداف التعليم المتوسط :
متت صياغة أهداف التعليم املتوسط كآاليت:
)1

متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية حمبة هللا وتقواه وخشيته يف قلبه.

)2

تزويده ابخلربات واملعارف املالئمة لسنه ،حىت يلم ابألصول العامة واملبادئ األساسية للثقافة والعلوم.

)3

تشويقه إىل البحث عن املعرفة ،وتعويده التأمل العلمي.

)4

تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لدى الطالب ،وتعهدها ابلتوجيه والتهذيب.

)5

تربيته على احلياة االجتماعية اإلسالمية اليت يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وحتمل املسؤولية.

)6

تدريبه على خدمه جمتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.

)7

حفز مهته الستعادة أجماد أمته املسلمة اليت ينتمي إليها ،واستئناف السري يف طريق العزة واجملد.

)8

تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة ،واستثمار فراغه يف األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه مبا جيعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة قوية.

)9

تقوية وعي الطالب ليعرف – بقدر سنه – كيف يواجه اإلشاعات املضللة ،واملذاهب اهلدامة ،واملبادئ الدخيلة.

 )10إعداده ملا يلي هذه املرحلة من مراحل احلياة.

المراجع والمصادر
 .1فتح الباب عبداحلليم سيد ((الغاايت واألهداف الرتبوية يف القران والسنة )) ،حبوث املؤمتر الرتبوي الثاين :حنو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة1990 .م.األردن1990 .م .

 . 2اململكة العربية السعودية ،سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ،وزارة املعارف1390 ،هـ

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

1442/6/8هـ

سورة يوسف

( ) 25 – 1
1442/7/6هـ

1442/7/2هـ

سورة يوسف

( ) 111 – 91
1442/8/5هـ

1442/8/1هـ

سورة هود

( ) 91 – 69
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

سورة يونس

( ) 70 – 40

( القرآن الكريم  -حفظ )

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1442/6/15هـ

سورة يوسف

( ) 42 – 26
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

سورة هود

( ) 24 – 1
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

سورة هود

( ) 123 – 92
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

سورة يونس

( ) 92 – 71

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
االختبارات
بداية إجازة نهاية العام

17
18

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني
األسبوع 1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

سورة يوسف

3

( ) 67 – 43

األسبوع

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

سورة هود

7

( ) 45 – 25

األسبوع

11
األسبوع

15

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

سورة يونس

( ) 18 – 1
1442/9/13هـ

1442/9/17هـ

سورة يونس

( ) 109 – 93

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

سورة يوسف

( ) 90 – 68
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

سورة هود

( ) 68 – 56
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

سورة يونس

( ) 39 – 19
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

جدول حصص املواد الدراسية األسبوعي
األيام

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس
معلمة المادة /

الحصص

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
مشرفة المادة /

مديرة المدرسة /

الثامنة

األهداف العامة لتدريس المواد الدينية

 .1تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصريهن ابلعقيدة الصحيحة.
 .2تعريفهن حبقيقة دينهن حىت تنمو مشاعرهن حلب اخلري والصالح.
 .3ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غري إفراط وال تفريط.
 .4تنظيم عالقة املسلم بربّه وذلك مبعرفة العقائد والعبادات.

حتركاته وسكناته ويسمو بنفسه إىل ما ق ّدر
 .5إنشاء شخصية قوامها املثل العليا وذلك ألن قلب املسلم متّصل ابهلل تعاىل لعلمه أن هللا مطّلع على خفاايه .فهو يراقب هللا يف مجيع ّ
هللا له من الكمال.

أهداف تدريس مادة القرآن

وُتيد تالوته.
 .1أن ححتسن الطالبة قراءة القرآن ح
 .2أن تحدرك الطالبة معىن ما يحتلى عليها من اآلايت بصفة عامة على األقل.

 .3أن تحرّكز الطالبة على الفكرة الرئيسية يف اآلايت املتلوة.
 .4حتقيق قدر من اخلشوع هلل واخلضوع له واألمل فيه واخلوف لدى الطالبات وغرس العقيدة الصحيحة يف نفوسهن.
.5

هناك أهداف لغوية وفكريّة ميكن حتقيقها

 .1إجادة النطق ابللغة العربية.

 .2زايدة الثروة اللفظية للطالبات مع تدريبهن على مهارات لغوية كثرية.
 .3زايدة الثروة املعنوية والفكرية.
 .4تزويد الطالبات جبمال األسلوب القرآين وبالغته.

أهم المراجع
 -1القرآن الكريم والتفسير:
 -1خمتصر تفسري القاسي
امليسر
 -2التفسري ّ

لصالح الدين أرفة دان

خنبة من العلماء

 -3التوحيد:

 -1القول املفيد على كتاب التوحيد
 -2مدخل لدراسة العقيدة
 -3ملزمة دورة التوحيد

البن عيثمي
عثمان مجعة

قسم الرتبية اإلسالمية

-2

الحديث:

البن عثيمي
 -1شرح رايض الصاحلي
حممود الطلحان
 -2تيسري مصطلح احلديث
حممد عقيل موسى
 -3هتذيب سري أعالم النبالء
 -4ملزمة مصطلح احلديث قسم الرتبية اإلسالمية
 -5ملزمة رواة األحاديث قسم الرتبية اإلسالمية

 -4الفقه:

عبد هللا البسام
 - 1توضيح األحكام
البن عثيمي
 -2زاد املستقنع
 - 3ملزمة الدورة

قسم الرتبية اإلسالمي

الوسائل التعليمية المعينة للمنهج

توزيع درجات أعمال السنة

القرآن الكريم  -السبورة-األشرطة السمعية

تطبيقات ()15
النشاط ()5

الكتاب المدرسي -وسائل إيضاح-طالبات

عنوان الدرس

الفصل

حفظ سورة يوسف 5-1

الحصة

المادة

القرآن الكريم

الوسيلة التعليمية

الصف

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

أول متوسط

مراجعة الدرس السابق ......مث مناقشة الطالب حول سورة ( (يوسف ) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعايل (( آلر )) ....

 – 1أن تتلو الطالبة اآلايت تالوة صحيحة
خالية من اللحن

إىل قوله تعاىل (( قال اي بين ال تقصص )) ...

تالوة اآلايت من كل طالبة مع مناقشة

 – 1تالوة اآلايت تالوة فردية منوذجية  – 2.قراءة اآلايت من قبل الطالبات قراءة زمرية على جمموعتني – 3 .

وتصويب األخطاء

هتجي اآلايت واملفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل املساعدة هلا  – 1قراءة اآلايت قراءة فردية  – 2 .قراءة اآلايت قراءة مجاعية .
يف تعلم القرآن وحفظه

 – 3االستماع إىل املسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم ابألقران للبطيئني يف القراءة

قراءة كل تلميذة آية وقراءة بعض التلميذات
لآلايت املخصصة يف احلصة

بعض من مفردات اآلايت القرآنية الكرمية :
 – 3أن تتعرف الطالبة على معاين املفردات
لبعض اآلايت

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآلايت
القرآنية املقررة

الواجب المنزلي:

الكلمــــــــــــــة

معناها

نقص عليك

نحثك أو نبين لك

فكيدوا لك

يحتالوا عليك بما يضرك

 -1بيان احلكمة يف نزول القرآن ابللغة العربية وهي ليعقله العرب ويبلغوه .

 -2ثبوت الرؤاي شرعا ومشروعية تعبريها .

تذكر الطالبة معاين كلمات ما يعطى هلا

س /أذكري بعض فوائد اآلايت القرآنية اليت

حتضري اآلايت القرآنية اجلديدة يف املنزل قبل شرحي يف الفصل وحفظ املقرر عليهم حفظه استعداد لتسميعه يف الفصل .

درستيها

ن
معلمي و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
وبجميع طرق التحضي الحدثية
أنواع التحاضي
وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد  +بطاقات تخطيط الدروس
المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عم ــل
التوصيل للرياض والخرج مجانا

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك 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 80ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 150ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940

____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
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 عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

