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التاريخ الـصـــف الـحـصـــــــة الــــمـــــادة الـمــوضــــــوع الـتوقـيــــــع
و
الـشـعبـة

أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته،
وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ
األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه
والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون،
وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة
أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير
في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال
النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة،
والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .10إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبــراءة مــن كــل مــذهب أو
شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة
محصــورة فــي إتبــاع ديــن اإلســالم الــذ خــتم هللا بــه الرســاالت
والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بــالنبوة المحمديــة وامــتالء القلــب بحــب الرســول صــلى هللا
عليه وسلم واالنقياد لما جاء به وإتباع هديه وسنته صلى هللا عليه
وسلم.

▪ األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تعريف المـتعلم بخالقـه وبنـاء عقيدتـه اإلسـالمية علـى أسـاس مـن الفهـم
واإلقناع.
تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقيـاد لـه واإليمـان بالرسـل والمالئكـة
والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بـأن هلل وحـده حـق التشـريع ليتربـى وينشـأ المـتعلم علـى نبـذ كـل
األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن
يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
حـث المـتعلم وتعويـده علـى اإلقتـداء بالرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم فــي
جميع أقواله وأعماله.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث

تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعـد القـرآن
الكريم.
تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبـو الشـريف قـراءة سـليمة وضـبط
حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهر المعنى معه في قراءته ويسـاعد
على فهمه.
تعريــف المــتعلم بتفصــيل بعــض مــا أجملــه القــرآن الكــريم أو توضــيح مــا
غمــض منــه أو تأكيــد مــا تشــابه ،والتأكيــد علــى الجانــب العقلــي والتحليــل
المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويــد المــتعلم بطائفــة مــن روائــع الكلــم واألســاليب البليغــة فتســمو لغتــه
وتهذب ألفاظه.
إظهــار شخصــية الرســول الكــريم صــلى هللا عليــه وســلم مــن خــالل ســنته
المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتد به ويسير على منهجه.

▪

األهداف العامة لتدريس مادة الفقه

تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز
وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد
على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل
العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليهـا بحيـث يصـبح جـزء
من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.

اكتســاب المــتعلم كثيــرا ً مــن الفضــائل واآلداب كالطاعــة والنظــام والنظافــة وحســن المظهــر وســمو
النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التــي يمــر بهــا فــي حياتــه اليوميــة وأحكامهــا وشــروطها وآدابهــا
وبيان بعض المسائل عنها.

▪

األهداف العامة لتدريس مادة التفسير

مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكــوين القــدرة واالســتعداد لــدى المــتعلم علــى االســتنباط واالســتنتا لمــا
تحتويه اآليات من أوامر أو نـواهي وأحكـام وآداب بوعـد ووعيـد والتعـرف
على أسباب نزول اآليات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اآليـات اسـتيعابا ً صـحيحا ً والمرامـي
والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اآليات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اآليات.

▪ الوقوف على جوانب اإلعجـاز القرآنـي سـواء كـان عملـي أو تشـريعي أو
بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اآليات مما
▪
يعينه على االستقامة على شرع هللا.
▪ أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
▪

▪
▪
▪
▪
▪

األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم

تنمية قدرة المتعلم على قـراءة كتـاب هللا قـراءة سـليمة بـ خرا الحـروف
من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط .
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميـل إلـى قراءتـه
وترتيله.

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تجويد) للصف األول المتوسط للعام الدراسي  1442هـ
الفصل الدراسي الثاني
األسبوع

التاريخ

الدروس

من
األحد 1442/6/4هـ

إلى
الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

الم ( أل) 1

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

الم ( أل) 2

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الم الفعل
المد

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

أقسام المد 1

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

أقسام المد 2

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

المد الطبيعي ( األصلي)

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

المد المتصل

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

المد المنفصل 1

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

المد المنفصل 2

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

المد العارض للسكون 1

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

المد العارض للسكون 2

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

المد الالزم

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

أقسام المد الالزم

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

1

الالمات السواكن

مالحظات

مادة :علم التجويد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :األول المتوسط – الفصل الدراسي الثاني
الموضوع :علم التجويد
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تذكر تعريف الالمات السواكن.
تعدد أنواع الالمات السواكن.
تحدد حكم الم (أل).
تبين حكم الم الفعل.
توضح تعريف المد.
تحدد مقادير المد.
تتعرف على شروط حروف المد.
تميز المد األصلي من المد الفرعي.
تبرز المقصود بكل من المد الطبيعي والمد المتصل.

• تمثل على المد العارض للسكون.

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى:
الالمات السواكن هي الالمات التي وقعت في القرآن الكريم
ساكنة ،وفي القرآن الكريم لها أنواع عديدة
من أهمها الم (أل) ،والم الفعل.
األفهام الباقية:
▪ الم (أل) هي الم ساكنة زائدة على بنية الكلمة مسبوقة
بهمزة وصل مفتوحة عند االبتداء بها وتعرف بالم التعريف،
وتدخل على األسماء.
▪ الم الفعل هي الالم الساكنة الواقعة في األفعال ،وهي تقع في
األفعال الماضية والمضارعة واألمر.
▪ المد لغة هي الزيادة ،واصطالحا هو إطالة الصوت بأحد
حروف المد.

األسئلة األساسية:
▪ ما تعريف الالمات السواكن؟
▪ اذكر أهم أنواع الالمات السواكن.
▪ ما حكم الالمات السواكن؟
▪ ما عالمة ضبط الم (أل) المظهرة والمدغمة؟
▪ كم حالة لالم الفعل قبل أحرف الهجاء؟
▪ عرف المد لغًة واصطال ًحا.
▪ ما حروف المد؟ وما شروطها؟
▪ ما العلة من تسمية المد األصلي بالمد الطبيعي؟
▪ ما حكم المد المتصل؟
▪ لماذا سمي مدًا عارضًا؟
▪ ما أقسام المد الالزم؟

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة...:
▪ الالمات السواكن.
▪ الم (أل).
▪ الم الفعل.
▪ المد.
▪ أقسام المد.
▪ المد الطبيعي (األصلي).
▪ المد المتصل.
▪ المد المنفصل.
▪ المد العارض للسكون.
▪ المد الالزم.
▪ أقسام المد الالزم.

▪ ذكر تعريف الالمات السواكن.
▪ تعداد أنواع الالمات السواكن.
▪ تحديد حكم الم (أل).
▪ بيان حكم الم الفعل.
▪ توضيح تعريف المد.
▪ تحديد مقادير المد.
▪ التعرف على شروط حروف المد.
▪ التمييز المد األصلي من المد الفرعي.
▪ إبراز المقصود بكل من المد الطبيعي والمد المتصل.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
▪ بعد نهاية هذه الوحدة عن علم التجويد تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أنواع الالمات السواكن.
المحكات الرئيسية:
▪ من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
▪ من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات)...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
✓ أبدأ بسؤال تمهيد (ما تعريف الالمات السواكن؟).
✓ أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (علم التجويد).
✓ مالحظة  /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الالمات
السواكن – المد.)...
✓ أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الالمات السواكن ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح حكم الالمات السواكن.
✓ أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن الم (أل) ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته في
محاولة منهن لتوضيح تعريف وحكم الم (أل) ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف
التربوية المستهدفة من وراء العرض.
✓ أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن الالمات السواكن ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخرو
بمفهوم شامل عن تعريف الم الفعل وحكمها.
✓ يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن المد ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها:
(ما المقصود بالمد؟) ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش
مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
✓ يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن أقسام المد ،يصنفن
الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل
منظم ودقيق.
ا
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ا
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ا
ا
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✓ أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية "ال ُجنا ا
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عل ٰى ُك ِّل ا
ّللا كاانا ا
إِّ ْخ اوانِّ ِّهنَّ او اال أا ْبنا ِّ
اء أا اخ اواتِّ ِّهنَّ او اال نِّ ا
ّللا إِّنَّ َّ ا
سائِّ ِّهنَّ او اال اما املاكاتْ أا ْي امان ُهنَّ اوات ِّقينا َّ ا
س ِّلي ًما ( ،")56ثم أقوم
صلُّوا ا
صلُّونا ا
علاى النَّبِّ َۚي ِّ ياا أايُّهاا الَّ ِّذينا آ امنُوا ا
ّللا او ام االئِّ اكتاهُ يُ ا
س ِّل ُموا تا ْ
علا ْي ِّه او ا
( )55إِّنَّ َّ ا
بطرح السؤال التالي عليهن( :عرفي المد المتصل ،).ثم أكلف الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض
التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
✓ أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أنواع الالمات السواكن ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
✓ أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :علم التجويد
الصف :األول المتوسط – مدارس تحفيظ القرآن الكريم
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن :أنواع الالمات السواكن
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن أنواع الالمات السواكن.
ف
المشكلة والتحد  :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد ُ
طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي أنواع الالمات السواكن على شكل بحث
علمي دقيق.
وظيفتك :بيان أنواع الالمات السواكن.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتا إلى :توعية الجمهور بأنواع الالمات السواكن.
الموقف :السياق الذ تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحد  :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعليه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه أنواع الالمات السواكن.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2
ٍ

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقاد الربطالجيد بين
عناصر البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكنالربط بين
عناصره على
درجة واحدة
من القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
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
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

