القرآن الكريم
الصف األول الثانوي
التحضير بالطريقة البنائية

األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية
•
•
•
•
•
•
•

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به وإتباع هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس مادة القران الكريم
 )1أن 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.
 )2أن يدرك المتعلم معنى ما يتلون من اآليات بصفة عامة على األقل:
▪ وذلك بإعطاء شرح مجمل وسريع لآليات.
▪ مناقشة المتعلم فيما تتضمنه معاني وأفكار أساسية وأيضا ً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أوالجمل.
▪ 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 ً أوعبادة من العبادات أومعاملة من المعامالت أوعظة من العظات أوقصة تاريخية أوحادثة ذات أهمية.
▪ الهدف الثاني يكون بمثابة األرضية التي ينبت فيها هذا التركيز على الهدف الثالث أوالخلفية 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 ،أوأن شريعة هللا في األمر الفالني هي كذا
وكذا أوالعظة الدينية البارزة في هذه اآليات هي عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائدا ً منتشراً.

 )3التعبد 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
ش ِه ي ٍد
ْف إِ َذا ِجئْنَا ِم ْن ُك ِل أ ُ َّم ٍة بِ َ
النساء فقال له كيف أُقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبوموسى حتى وصل إلى قوله تعالى { فَ َكي َ
ش ِه ي دًا} قال النبي كفى وأغرقت عيناه بالدموع.
ُالء َ
علَى َهؤ ِ
َو ِجئْنَا بِكَ َ
 )4تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لدى المتعلم:
▪
▪
▪
▪

وذلك بتالوة اآليات تالوة جيدة وبترتيل حسن وأن يحاط الدرس كله بجومن الخشوع.
إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من يتلوالقرآن 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 يُطلَب من المتعلم مثل ذلك.

 )5اإلسهام في تنمية الوازع الديني لدى المتعلم:
▪ الوازع الديني هورقيب 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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الموضوع

حفظ سورة المائدة من ()15 - 1

الـدرس

1

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

تالوة اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة –
شرح مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الطريقة

إلقائية  +حوارية  +استجوابية  +استنتاجية

التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
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أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت
عالي وواضح يصل لمسامع الطالبات أحافظ فيها
على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار ثالث طالبات
يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث تقوم كل طالبة
بقراءة جزء منها بعد أن يكن كل طالبات الفصل
في حالة إنصات كامل وتركيز شديد.

ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

أكلف الطالبات بقراءة اآليات سرا ً بتركيز شديد
حتى يتسنى لهن حفظ جز ًء منها أثناء الدرس.

احفظي جز ًء من اآليات أثناء
الدرس.

أن تحفظ الطالبة جز ًء
من اآليات أثناء الدرس.

أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.
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لِيَج َعلَْعَ لَي ُكمْمِنْحَ رَجْوَ لَكِنْي ُِريدُْ لِيُط َ ِِّهرَ ُكمْوَ لِيُتِ همْنِع َمتَهُْ َعلَي ُكمْلَ َعلهكمُْ
تَش ُكرُونَ ْ(ْ)٦وَاذ ُكرُواْنِع َم َة ه
ِْإذْقُلتُمْ
َّْللاِْعَ لَي ُكمْوَ مِيثَا َقهُْ الهذِيْوَاثَ َق ُكمْبِه ِ
صدُورْ(ْ)٧ي َ
َ
ه
سمِعنَاْو ََأطَعنَاْوَاتهقُوا ه
َاْأيُّ َها
ُّ
ْال
ذ
ب
ْ
م
ِي
ل
َْعَ
َّْللا
َ
َْإنه
اتِ
ٌ ِ
ِ
َّللا ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ش َهدَاءَْبِالقِسطِْ َوَّلْيَج ِر َمنه ُكمْ َ
الهذِينَ ْآ َمنُواْ ُكونُواْق هوامِينَ َِْلِلِْ ُ
شنَآنُ ْقومْْ
عَ لَ َ
َْإنه ه
ه
َّْللاَْ َخ ِبيرٌ ْ ِبمَا
ىْأ هَّلْتَع ِدلُواْاع ِدلُوا هُْو َأقرَ بُ ْلِلتهقوَ ىْوَاتهق
ُواَّْللا ِ
تَع َملُونَ ْ(َ ْ)٨وعَ د ه
ََّْللاُْالهذِينَ ْآَ َمنُواْوَعَ ِملُوا الصهالِحَاتِ ْلَهُمْمَغفِرَ ةٌْو ََأجرٌ ْ
َ
ُ
َ
َ
ِيمْ(ْ)١٠
عَ ظِ ي ٌمْ(َ ْ)٩والهذِينَْ َكفَرُواْوَ َكذهبُواْبِْآيَاتِنَاْأولئِكَ ْأصحَابُ ْال َجح ِ
ي َ
َاْأيُّ َهاْالهذِينَ ْآَ َمنُواْاذ ُكرُواْنِع َم َة ه
واْإلَي ُكمْ
َّْللاِْعَ لَي ُكمْ ِإذْ َه همْ َقو ٌم َْأنْيَب ُ
سط ُ ِ
ُواَّْللاَْوَعَ لَ
ه
ه
ل المُؤ ِمنُونَ ْ
ىَّْللاِْ َفليَتَ َو هك ِْ
َأي ِديَهُمْ َف َكفهْ َأي ِديَهُمْ َعن ُكمْوَاتهق
(ْ)١١وَ لَقَد َْأخَ َذ ه
ل َوبَعَثنَاْمِن ُه ُمْاثنَيْ َعشَرَ ْنَقِيبااْ
ِيْإسرَائِي َْ
َّْللاُْمِيثَاقَ ْبَن ِ
وَ َقال ه
سلِيْ
ََّْللاُْإِنِِّي َم َع ُكمْلَئِن َْأ َقمتُ ُمْالصه ََل َةْوَآَتَيتُ ُمْالزه َكا َْة َوآَمَنتُمْبِرُ ُ
َ
ُ
َ
َ
وَعَ زه رتُمُوهُمْوَأقرَ ضتُْ ُم ه
سيِِّئَاتِ ُكمْ
سنااْْل َك ِفِّرَنه ْعَن ُكمْ َ
َّْللاَْقرضاا َح َ
ْلد ِخلَنه ُكمْ َجنهاتْتَجريْمِنْتَحتِ َه َ
َو َ ُ
اْاْلن َهارُ ْ َفمَنْ َكفَرَ ْبَعدَْ َذلِكَْ مِن ُكمْ َفقَدْ
ِ
سبِي ِلْ(َْ ْ)١٢فبِمَاْنَقضِ ِهمْ مِيثَا َقهُمْلَ َعنهاهُمْ َو َج َْعلنَاْقُلُوبَهُمْ
ضَ لهْ َ
سوَاءَْال ه
َّل
َقاسِ يَ اةْيُحَ ِِّرفُونَْ ال َكلِ َمْعَنْ َموَاضِ ِعهِْوَ نَسُواْ َحظًّاْ ِممهاْذُ ِِّكرُواْ ِبهِْ َو َ ْ
تَزَالُْتَطهلِ ُعْعَ لَىْخَائِنَةْمِنهُمْإِ هَّلْ َقل ا
ِيَلْمِنهُمْ َفاعفُ ْعَنهُمْوَاصفَحْإِنه ْ
َ
َ
َ
ُ
ه
واْإنهاْنَصَارَىْأخَذنَاْمِيثَاقهُمْ
َّللاَْيُحِبُّ ْالمُحسِ نِينَ ْ( )١٣وَ مِنَ ْالهذِينَ ْقال ِ
َ
َ
َ
ًّ
َ
ِّ
ُ
َ
َ
َْإلَىْيَو ِمْ
ء
َا
ض
َغ
ب
َال
و
ْ
ة
و
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د
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َ
ْال
م
ه
ن
َي
ب
َاْ
ن
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أ
ف
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ه
ب
رُواْ
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ذ
هاْ
م
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ظ
ح
ُوا
س
ن
ف
ِ
ِ
َ
ِ
ُُ
ِ
َّْللا بِمَاْ َكانُواْيَصنَعُونَ ْ(ْ)١٤ي َ
بْ َقدْ
َاْأهلَْال ِكتَا ِْ
ال ِقيَا َمةِْ َوسَوفَ ْيُنَبِِّئُهُ ُم ه ُْ
جَا َء ُكمْ رَ سُولُنَاْيُبَ ِيِّنُ ْلَ ُكمْ َكثِيرا اْ ِممهاْ ُكنتُمْتُخفُونَ ْمِنَْ ال ِكتَابِْوَ يَعفُْو َعنْ
أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض
َكثِيرْ َقدْجَا َء ُكمْمِنَ ه
َّْللاِْنُورٌْ وَ ِكتَابٌ ْ ُمبِينٌ ْ(ْ ْ."ْ )١٥
تْ ْ:
معانيْالكلما ْ
المعاني والمفردات التي وردت باآليات الكريمة ثم
سكْنَ
لكم
حبسن
مما
كلوا
أم َ
َفكُلوا مِ َّما ْ
أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل
علَ ْي ُك ْم
َ
استخدام أسلوب الحوار والمناقشة ثم أطلب منهن
الحرائر العفيفات
صناتُ
وال ُمحْ َ
تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.
ُمسا ِفحينَ
زناة
أصحاب وعشيقات
أ ْخدان
بَ َ
َح ِب َ
ع َملُهُ
طل عمله
ط َ
مع المرافق
ِق
إلى ال َمراف ِ
َفا ْ َّ
فاغتسلوا
طهَّروا
الخارج من أحد السبيلين
الغائِطِ
جامعتم
ست ُ ُم
ال َم ْ

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

َفتَيَ َمموا صَعيدا ً

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.

ح ََرج
ميثا َقهُ
َق َّوامينَ هللِ
ِبال ِقسْطِ
ال يَج ِْر َمنَّ ُك ْم
ش ْنآنُ
َ
َف أ ْي ِديَ ُه ْم
َفك َّ
سرائي َل
ميثا َ
ق بَني إ ْ

اقصدوا ترابا ً أوحجرا ً مما صعد
على وجه األرض
ضيق ومشقة
شهادة أن ال إله إال هللا
كثيري القيام بحقوق هللا
بالعدل
ال يحملنكم
بغض وعداوة
لم يمكنهم مما أرادوا
العهد المؤكد باإليمان

تْْ :
شرحْاْليا ْ

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات الكريمة،
وأقوم بمتابعة المجموعات وعملهن متابعة دقيقة
مع السماح لهن باالستعانة بكتب ومراجع خارجية
تتعلق بموضوع المناقشة ،ثم أقوم بمناقشة كل
مجموعة فيما توصلن إليه وتحديد أفضل
المجموعات.

يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ,أ ِت ُّموا عهود
هللا الموثقة ,من اإليمان بشرائع الدين ,واالنقياد لها ,وأَدُّوا
العهود لبعضكم على بعض من األمانات ,والبيوع وغيرها ,مما
لم يخالف كتاب هللا ,وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم.
وقد أ َح َّل هللا لكم البهيمة من األنعام ,وهي اإلب ُل والبقر والغنم,
إال ما بيَّنه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك ,ومن تحريم
الصيد وأنتم محرمون .إن هللا يحكم ما يشاء َو ْفق حكمته
وعدله.
يا أيها الذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتعدَّوا
تستحلُّوا القتال في األشهر الحرم ,وهي:
حدود هللا ومعالمه ,وال
ِ
ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب ,وكان ذلك في صدر
تستحلُّوا حرمة ال َهدْي ,وال ما قُ ِل َد منه; إذ كانوا
اإلسالم ,وال
ِ
يضعون القالئد ,وهي ضفائر من صوف أو َوبَر في الرقاب
عالمةً على أن البهيمة َهدْي وأن الرجل يريد الحج ,وال
ستَ ِحلُّوا قتال قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون من فضل هللا
تَ ْ
ل
ح
إحرامكم
من
حللتم
وإذا
ربهم.
ويرضي
معايشهم
يصلح
ما
َّ
أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة والعبر
يحملَنَّكم بُ ْغض قوم من أجل أن منعوكم من
لكم الصيد ,وال ِ
المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من خالل
الوصول إلى المسجد الحرام  -كما حدث عام"الحديبية" -على
شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل
ترك العدل فيهم .وتعاونوا  -أيها المؤمنون فيما بينكم  -على
اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح
ِف ْعل الخير ,وتقوى هللا ,وال تعاونوا على ما فيه إثم ومعصية
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار
وتجاوز لحدود هللا ,واحذروا مخالفة أمر هللا فإنه شديد العقاب.
حرم هللا عليكم الميتة ,وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب الطالبات لما
َّ

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في
معجزة القرآن والتحلي
بها.

الـواجــب

وحرم عليكم الدم السائل ال ُمراق ,ولحم الخنزير ,وما ذُ ِكر
ذكاة,
َّ
َ
َ
سها حتى
ف
ن
س
ب
ح
التي
والمنخنقة
الذبح,
عند
هللا
اسم
غير
عليه
ُ
ُِ
ماتت ,والموقوذة وهي التي ضُربت بعصا أوحجر حتى ماتت,
وال ُمتَ َردِية وهي التي سقطت من مكان عال أو َه َوت في بئر
فماتت ,والنطيحة وهي التي ض ََربَتْها أخرى بقرنها فماتت,
وحرم هللا عليكم البهيمة التي أكلها السبُع ,كاألسد والنمر
َّ
حرمه من المنخنقة
والذئب ,ونحوذلك .واستثنى  -سبحانه  -مما َّ
وحرم
وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهوحالل لكم,
َّ
هللا عليكم ما ذُبِح لغير هللا على ما يُنصب للعبادة من حجر
وحرم هللا عليكم أن تطلبوا ِع ْلم ما قُسِم لكم أولم يقسم
أوغيره,
َّ
أمرا
باألزالم ,وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا ً
قبل أن يقدموا عليه .ذلكم المذكور في اآلية من المحرمات  -إذا
ارت ُكبت  -خروج عن أمر هللا وطاعته إلى معصيته .اآلن انقطع
طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نص َْرت ُكم
عليهم ,فال تخافوهم وخافوني .اليوم أكملت لكم دينكم دين
اإلسالم بتحقيق النصر وإتمام الشريعة ,وأتممت عليكم نعمتي
بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور اإليمان ,ورضيت لكم
اضطر في مجاعة إلى
اإلسالم دينًا فالزموه ,وال تفارقوه .فمن
َّ
أكل الميتة ,وكان غير مائل عمدًا إلثم ,فله تناوله ,فإن هللا غفور
له ,رحيم به.
يسألك أصحابك  -أيها النبي  : -ماذا أ ُ ِح َّل لهم أَ ْكلُه؟ قل لهم :أ ُ ِح َّل
لكم الطيبات وصي ُد ما د ََّربتموه من ذوات المخالب واألنياب من
الكالب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلَّم ,تعلمونهن طلب
الصيد لكم ,مما علمكم هللا ,فكلوا مما أمسكن لكم ,واذكروا اسم
هللا عند إرسالها للصيد ,وخافوا هللا فيما أمركم به وفيما نهاكم
عنه .إن هللا سريع الحساب.

ق بَني
صعيدا ً  -ميثا َ
بيني معاني الكلمات التالية :فَتَيَ َمموا َ
سرائي َل.
إ ْ

شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم إجاباتهن.

أقوم بتوزيع ورقة العمل على الطالبات ثم أساعدهن
في اإلجابة على األسئلة الموضحة بها.

التقويم النهائي

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

اذكري أهم الفوائد واالستنباطات التي خرجتي بها من
دراستِك لآليات الكريمة.

ن
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