القرآن الكريم
الصف الثالث الثانوي
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

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 ِإ َذا ِجئْنَا ِم ْن ُك ِل أ ُ َّم ٍة ِب َ
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 يدا} قال النبي كفى وأغرقت عيناه بالدموع.
ُالء َ
علَى َهؤ ِ
َو ِجئْنَا ِبكَ َ
 )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.

توزيع منهج مادة القرآن الكريم / 6ث
األسبوع

التاريخ

للصف الثالث ثانوي

للعام الدراسي  1442هـ

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

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

حفظ سورة اإلنفطار  -حفظ سورة المطففين  -حفظ سورة االنشقاق  -حفظ سورة البروج  -حفظ سورة الطارق

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

حفظ سورة األعلى  -حفظ سورة الغاشية  -حفظ سورة الفجر  -حفظ سورة البلد  -حفظ سورة الشمس
حفظ سورة الليل  -حفظ سورة الضحى

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

حفظ سورة الشرح -حفظ سورة التين  -حفظ سورة العلق  -حفظ سورة القدر  -حفظ سورة البينة  -حفظ سورة الزلزلة

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

حفظ سورة العاديات  -حفظ سورة القارعة  -حفظ سورة التكاثر  -حفظ سورة العصر  -حفظ سورة الهمزة  -حفظ سورة الفيل
حفظ سورة قريش  -حفظ سورة الماعون  -حفظ سورة الكوثر  -حفظ سورة الكافرون  -حفظ سورة النصر

حفظ سورة المسد  -حفظ سورة اإلخالص  -حفظ سورة الفلق  -حفظ سورة الناس  -حفظ سورة الفاتحة

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

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

مراجعة عامة
االختبارات

حفظ سورة محمد  -حفظ سورة الفتح  -حفظ سورة الحجرات
حفظ سورة ق ( - )30 - 1حفظ سورة ق ()45 - 31
حفظ سورة الذاريات ( - )30 - 1حفظ سورة الذاريات ( - )60 - 31حفظ سورة الطور ()18 - 1
حفظ سورة الطور ( - )36 - 19حفظ سورة الطور ()49 - 37
حفظ سورة النجم ( - )40 - 1حفظ سورة النجم ( - )62 - 41حفظ سورة القمر ()20 - 1
حفظ سورة القمر ( - )40 - 21حفظ سورة القمر ()55 - 41
حفظ سورة الرحمن ( - )40 - 1حفظ سورة الرحمن ( - )78 - 41حفظ سورة الواقعة ()40 - 1
حفظ سورة الواقعة ( - )80 - 41حفظ سورة الواقعة ()96 - 81
حفظ سورة الحديد  -حفظ سورة المجادلة  -حفظ سورة الحشر
حفظ سورة الممتحنة  -حفظ سورة الصف
حفظ سورة الجمعة  -حفظ سورة المنافقون  -حفظ سورة التغابن
حفظ سورة الطالق  -حفظ سورة التحريم
حفظ سورة الملك  -حفظ سورة القلم ( - )26 - 1حفظ سورة القلم ()52 - 27
حفظ سورة الحاقة ( - )26 - 1حفظ سورة الحاقة ()52 - 27
حفظ سورة المعارج ( - )23 - 1حفظ سورة المعارج ( - )44 - 24حفظ سورة نوح
حفظ سورة الجن  -حفظ سورة المزمل
حفظ سورة المدثر ( - )28 - 1حفظ سورة المدثر ( - )56 - 29حفظ سورة القيامة  -حفظ سورة اإلنسان
حفظ سورة المرسالت ()25 - 1
حفظ سورة المرسالت ( - )50 - 26حفظ سورة النبأ  -حفظ سورة النازعات ()23 - 1
حفظ سورة النازعات ( - )46 - 24حفظ سورة عبس  -حفظ سورة التكوير

مالحظات

بطاقة تخطيط الدروس لمادة القرآن الكريم
الحصة:

اليوم والتاريخ:

المكتسبات السابقة :اذكري بعض آداب تالوة القرآن الكريم.
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:
الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

•
•
•
•
•
•

المستوى :السادس

أسئلة

المادة :القرآن الكريم (/6ت)

عرض صور

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

سير الحصة الدراسية:
تتلو سورة (محمد) تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت • اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
• القراءة الجهرية من المعلمة لآليات.
باآليات الكريمة.
• القراءة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
• التالوة الفردية من الطالبات المجتهدات.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
• الشرح اإلجمالي لآليات.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف • .القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
تحفظ اآليات الكريمة حف ً
ظا متقنًا.
والوجداني).
• التسميع الفردي للطالبات (حفظ).

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

مهارات التفكير

عرض تعليمي

الموضوع :حفظ سورة محمد

أخرى ...................

التقويم

•
•
•
•
•
•

ات ِل سورة (محمد) تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.
احفظي اآليات الكريمة حف ً
ظا متقنًا.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
•
•
•

عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..

تقنيات التعلم

أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..

أساليب التقويم وأدواته

األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

• يدون في األسطر الخالية في خانة أهداف الدرس األهداف المتعلقة بالمعنى العام لآليات والجانب الوجداني ،وكذلك ما يقابلها في خانة التقويم.

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

