تحضير مادة

القراءات 2
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية

•
•
•
•
•
•
•

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الووالء المسوتنير لشوريعة امسوالم والبوراءة موذ بوأ موعهر و شوعار
يعارض امسالم.
تحقووق اميموواذ واليقوويذ بوولذ سووبأ السووعادة الحقيقيووة ر و الوودنيا وا وورة
محصورة ر إتباع ديذ امسالم العي تم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز بامسالم واعتناقه بقوة.
ات اع القرآذ إماما ً وحبما ً والت لق به سيرةً وسلوباً.
تنقية الديذ مذ البدع.
اميماذ بالنبوة المحمدية وامتالء القلر بحر الرسوأ صولى هللا عليوه وسولم
واالنقياد لما جاء به وإتباع هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس مادة القراذ البريم
 )1ذ يحسوووذ المتعلم قوووراءة القووورآذ البريم ,و ذ يجيد تالوته:
• ويبوذ علك بإعطاء الحروف والبلمات حقها مذ حيث إ راج الحروف مذ
م ارجها الصحيحة.
• ويبوذ يضا ً بمد ما يحتاج إلى مد وقصر ما يحتاج إل قصر.
• ويبوذ يضا ً بإعطاء الجمأ واألسالير حقها مذ حيث نبرة النطق وتلويذ
التعبير .وعلك بتمييز الجمأ االستفهامية عذ غير االستفهامية والمثبتة عذ
المنفية والتعجبية عذ غير التعجبية واالستنبارية عذ غيرها وهبعا.

 )2ذ يدرك المتعلم معنى ما يتلوذ مذ ا يات بصفة عامة على األقأ:
• وعلك بإعطاء شرح مجمأ وسريع لآليات.
• مناقشة المتعلم ريما تتضمنه معان و ربار ساسية و يضا ً مناقشة المتعلم ر
بعض معان المفردات والجمأ.
• مالحظة :ر درس التالوة يبف حصوأ المتعلم على المعنى العام حتى يمبذ
ت صيص وقت بار مذ الدرس للتالوة.

 )3ذ يربوووز المتعلم علووى الفبورة الرئيسيووة ر ا يوات المتوووولوة:
• قد تبوذ الفبرة حبما ً شرعيا ً وعبادة مذ العبادات ومعاملة مذ المعامالت
وعظة مذ العظات وقصة تاري ية وحادثة عات همية.
• الهدف الثان يبوذ بمثابة األرضية الت ينبت ريها هعا التربيز على الهدف
الثالث وال لفية الت تساعد على تحقيق هعا الهدف الثالث.
• بعد هعا يمبذ ذ ي رج المتعلم بش ء محدد وواضح مذ تالوة هعه ا يات بلذ
يعرف بيف ذ الحق له النصر ر النهاية ،و ذ شريعة هللا ر األمر الفالن ه
بعا وبعا والعظة الدينية البارزة ر هعه ا يات ه عدم االن داع بالباطأ و ذ
باذ سائدا ً منتشرا ً.

 )4التعبد بتالوة القرآذ:
• إ بار المتعلم بلذ تالوة القرآذ عبادة ر حد عاتها وعبر بعض األدلة على علك.
• وإ باره يضا ً بلذ مذ يقر القرآذ بمذ يصل والمستمع متعبد هلل بعلك و بار
المتعلم بقصة النب عندما طلر مذ ب موسى األشعري ذ يقر عليه وأ سورة
النساء رقاأ له بيف قر عليك القرآذ وعليك نزأ؟ رقاأ حر ذ سمعه مذ
ْف ِإ َذا ِجئْنَا ِم ْن ُك ِل أ ُ َّم ٍة
غيري رقر بوموسى حتى وصأ إلى قوله تعالى { فَ َكي َ
ش ِه ي دًا } قاأ النب بفى و غرقت عيناه بالدموع.
ُالء َ
ِب َ
علَى َهؤ ِ
ش ِه ي ٍد َو ِجئْنَا ِبكَ َ

 )5تحقيق قدر مذ ال شوع هلل وال ضوع له واألمأ ريه وال وف منه لدى المتعلم:
•
•
•
•

وعلك بتالوة ا يات تالوة جيدة وبترتيأ حسذ و ذ يحاط الدرس بله بجومذ
ال شوع.
إ بار المتعلم بفضأ تالوة القرآذ ومنزلة مذ يتلوالقرآذ عند هللا تعالى مع عبر
بعض األدلة الواردة ر هعا الشلذ.
إ بار المتعلم بمدى احتفاء هللا تعالى ومالئبته بمجلس تالوة القرآذ واالستدالأ
بقوله عليه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم ر بيت مذ بيوت هللا يتدارسوذ
بتار هللا إال حفتهم المالئبة وغشيتهم الرحمة وعبرهم هللا ريمذ عنده}.
تالوة ا يات مام المتعلم ب شوع و ذ تبوذ الجلسة جلسة احترام و شوع
والبعد عذ األصوات المزعجة والتصنع ......و ذ يطلر مذ المتعلم مثأ علك.

 )6امسهام ر تنمية الوازع الدين لدى المتعلم:
• الوازع الدين هورقير دا ل لدى المتعلم عذ طريقه يستطيع ذ يميز الحق مذ
الباطأ ويستطيع ذ يسير على الطريق الصحيح دوذ توجيه.
• هعا الوازع يلت بعد جهود متضاررة ومتناسقة مذ بأ العامليذ ر مجاأ التربية
الدينية.

توزيع منهج مادة القراءات 2
األسبوع

التاريخ
مذ

الدروس
إلى
التعريف برواية قالوذ عذ نارع  -تطبيقات على التعريف بالراوي قالوذ عذ
نارع  +االستعاعة والبسملة  -تطبيقات على االستعاعة والبسملة
ميم الجمع  -تطبيقات على ميم الجمع  +هاء البناية  -تطبيقات على هاء
البناية
المد والقصر  -تطبيقات على المد والقصر  +الهمزتاذ مذ بلمة  -تطبيقات
على الهمزتيذ مذ بلمة
الهمزتاذ مذ بلمتيذ  -تطبيقات على الهمزتيذ مذ بلمتيذ  +الهمز المفرد
 تطبيقات على الهمز المفردالنقأ وامظهار وامدغام  -تطبيقات على النقأ وامظهار وامدغام  +الفتح
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الوقف على وا ر البلم ومرسوم ال ط  -تطبيقات على الوقف على وا ر
البلم ومرسوم ال ط  +ياءات امضارة  +تطبيقات على ياءات امضارة
ياءات الزوائد  +تطبيقات على ياءات الزوائد  +البلمات الفرشية +
تطبيقات على البلمات الفرشية
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اال تبارات

مالحظات

مادة :القراءات 2
مقررات

العنواذ :الوحدة األولى
الموضوع :التعريف بالراوي قالوذ عذ نارع
الفترة الزمنية:
ال طوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع مذ الطالبة بعد دراسة هعه الوحدة ذ:
• تقدم ترجمة الراوي قالوذ عذ نارع.
• تعدد بعض مذ صفات الراوي قالوذ عذ نارع.
• تحدد مباذ انتشار رواية قالوذ عذ نارع ر العالم امسالم .
• تبيذ اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع.
• تستفيد مذ الجوانر التربوية والمنهجية ر ترجمة قالوذ عذ نارع.
• تستشعر جهود القراء ر نقأ القرآذ البريم بالتلق  ،وحرصهم على تعليمه.
• تطبق مصطلحات الضبط على رواية قالوذ عذ نارع.
األسئلة األساسية:
األربار الببرى (األرهام الباقية)
ستفهم الطالبة ذ:
الفبرة الببرى :قالوذ هو عيسى بذ مينا بذ ورداذ،
ويبنى بلب موسى ،ويلقر بقالوذ ،وهو قارئ المدينة • لماعا لقر قالوذ بهعا اللقر؟
ونحويها ،وهو ربير نارع – ابذ زوجته – والزم نارعا • ضع عنوانا ً
قصيرا لهاتيذ المقولتيذ:
ً
 -1قاأ اممام نارع لقالوذ (بم تقر عل ! اجلس
بثيرا ،ولقبه بقالوذ ،لجودة قراءته.
ً
إلى اسوانة حتى رسأ لم مذ يقر عليك).
األرهام الباقية:
 -2سئأ قالوذ بم قر ت على نارع رقاأ( :ماال
▪ تنتشر رواية قالوذ ر ليبيا وتونس و جزاء مذ
حصيه بثرة إال ن جالسته بعد الفراغ
الجزائر.
عشريذ سنة).
▪ تعددت طباعة المصحف الشريف ر العصر
الحديث ،وبعض المطابع است دمت ر طباعة
• ارسم ريطة عهنية مبينة ريها تسلسأ سند
المصحف لونا ً واحداً ،والبعض ا ر منها استعملت
الراوي قالوذ.
بثر مذ لوذ نظرا ً لتطور وسائأ الطباعة ،ومذ هعه • استنتج الفرق بيذ عالمة اممالة ر مصحف
المطابع مطابع مجمع الملك رهد لطباعة المصحف
حفص ومصحف قالوذ.
الشريف ،العي طبع المصحف بعدة روايات مذ
ضمنها رواية قالوذ عذ نارع.
المعررة والمهارات الرئيسة الت ستبتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستبوذ الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة...:
▪ تقديم ترجمة الراوي قالوذ عذ نارع.
▪ التعريف بالراوي قالوذ عذ نارع.
▪ تعداد بعض مذ صفات الراوي قالوذ عذ نارع.
▪ التعريف بالراوي قالوذ عذ نارع.
▪ تحديد مباذ انتشار رواية قالوذ عذ نارع ر العالم
امسالم .
▪ بياذ اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية
لرواية قالوذ عذ نارع.
▪ تطبيق مصطلحات الضبط على رواية قالوذ عذ
نارع.

ال طوة الثانية :تحديد البراهيذ واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
▪ بعد نهاية هعه الوحدة عذ التعريف بالراوي قالوذ عذ نارع تتمثأ مهمتك ر بتابة بحث عذ اصطالحات
الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع.
المحبات الرئيسية:
▪ مذ الأ نه (مبتدئ ،نام ،بفء ،متميز).
دلة رى:
▪ مذ الأ األدلة األ رى (مثاأ :ا تبارات قصيرة ،التعبير األباديم  ،ا تبارات طويلة ،المفبرات)"...
سيعرضذ الطالبات مدى تحصيلهذ للنتائج المرغوبة.....
ال طوة الثالثة :برات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 oبد بسؤاأ تمهيدي (لماعا لقر قالوذ بهعا اللقر؟).
 oقدم األسئلة األساسية و ناقش المهمات األدائية ال تامية للوحدة (التعريف بالراوي قالوذ عذ نارع).
 oمالحظة /قوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (قالوذ – نقأ
القرآذ البريم بالتلق – مصطلحات الضبط.)...
 oقدم للطالبات بروشور يتحدث عذ الراوي قالوذ عذ نارع ،طلر مذ الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة
ومتلنية ومذ ثم التناقش ريما بينهذ بغرض توضيح ترجمة م تصرة لحياته.
 oقدم للطالبات ريطة مفاهيم عذ صفات الراوي قالوذ عذ نارع ،طلر مذ الطالبات قراءة ال ريطة بطريقة
علمية تعتمد على تحليأ المعلومات الت وردت بها مذ الأ إستيعار العالقات بيذ العناويذ الرئيسة والفرعية
لل روج بمفهوم شامأ عذ مضموذ ال ريطة.
 oيستمعذ الطالبات إلى محاضرة ألحد ببار العلماء يتحدث عذ مباذ انتشار رواية قالوذ عذ نارع ر العالم
امسالم ،ثم قوم بطرح عدة سئلة للمناقشة منها( :حددي مباذ انتشار رواية قالوذ عذ نارع ر العالم
امسالم  ،).بلف الطالبات بالتناقش ريما بينهذ بغرض التوصأ مجابة دقيقة للسؤاأ محأ النقاش مع توضيح
الهدف مذ تلك المحاضرة ومبرراتها.
 oيعملذ الطالبات ر شبأ تعاون ريما بينهذ لجمع المادة العلمية الالزمة لبتابة مقالة عذ اصطالحات الضبط
ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع ،يصنفذ الطالبات نفسهذ إلى مجموعتيذ تقوم األولى
بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها ر مقاأ بشبأ منظم ودقيق.
 oطلر مذ الطالبات بتابة بحث عذ اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع ،مع
توضيح الهدف مذ بتابة البحث ومبرراته.
 oتتم الوحدة بتقييم عات للطالبات ر تلك الوحدة.

(المووهمة األدائيووة)
اسم الوحدة :التعريف بالراوي قالوذ عذ نارع

تتمثأ مهمتك ر بتابة بحث عذ اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع
وعلى ذ تتضمذ العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عذ المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األربار – بتابة البحث بشبأ علم وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :ذ تبتبيذ بحث.
الهدف :بتابة بحث عذ اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع.
ف
المشبلة والتحدي :ذ تطرحيذ األربار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلق .
الدور:
نت باحثة مدققة.
ر لقد طلر منك ذ تتقمصيذ دور الباحثة المدققة؛ لتتناول اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة
النبوية لرواية قالوذ عذ نارع على شبأ بحث علم دقيق.
وظيفتك :بياذ اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع.
الجمهور :الطالبات و المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور باصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية لرواية قالوذ عذ نارع.
الموقف :السياق العي تجديذ نفسك ريه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدي :ذ تطرحيذ البحث بطريقة بعيدة عذ السطحية وبطريقة جعابة ومشوقة بحيث تمتع
القارئ وتجعلينه ملما ً ببأ األربار الت تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض :بحث علم توضحيذ ريه اصطالحات الضبط ر مصحف المدينة النبوية
ا
لرواية قالوذ عذ نارع.
ع معايير ومحبات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2
ٍ

بفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
طاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
طاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
الية مذ
األ طاء
اممالئية

لغة رصيحة الية
مذ األ طاء
النحوية

عناصر البحث

تناوأ بعض
عناصر البحث
وإهماأ الباق
 ارتقادالربط الجيد
بيذ عناصر
البحث

تناوأ غلر
عناصر البحث
 لم يبذالربط بيذ
عناصره على
درجة واحدة
مذ القوة

تناوأ جميع
عناصر
البحث  -لم
يبذ الربط
بيذ عناصره
على درجة
واحدة مذ
القوة

تناوأ جميع
عناصر البحث -
الربط بيذ جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلور

سلور غير
علم –
ربابة ر
الصياغة

سلور علم
– ربابة ر
الصياغة

سلور
علم –
صياغة
بشبأ جيد

سلور علم
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناوأ
الموضوع مذ
جانر واحد

تناوأ
الموضوع مذ
بثر مذ جانر

تناوأ غلر
جوانر
الموضوع
مع إهماأ
تفاصيأ
دقيقة
وحيوية

تناوأ جميع
جوانر الموضوع
بشبأ دقيق
ومنضبط مع
تضميذ البحث
لبارة التفاصيأ
المطلوبة
والمهمة

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

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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 48
ساعة 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

