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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.

o
o
o

o
o
o
o

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الــوالء المســتنير لشــريعة اإلســالم والبــراءة مــن كــل
مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية فــي الــدنيا
واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الــذخ خــتم هللا بــه
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 لمــا جــاء بــه وإتبــاع هديــه وســنته
صلى هللا عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
o
o
o
o
o
o

تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس مـن الفهـم
واإلقناع.
تنشــئة المــتعلم علــى اإليمــان بــاهلل واالنقيــاد لــه واإليمــان بالرســل
والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم علـى نبـذ كـل
األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلم عن كـل مـا يوقعـه فـي الشـرك -والعيـاذ بـاهلل -ألن هللا ال
يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليـه وسـلم فـي
جميع أقواله وأعماله.

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث
o
o
o
o
o

تعريف المتعلم بالمصـدر الثـاني مـن مصـادر التشـريع اإلسـالمي بعـد
القرآن الكريم.
تــدريب المــتعلم علــى قــراءة الحــديث النبــوخ الشــريف قــراءة ســليمة
وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقـا ً واضـحا ً يرهـر المعنـى معـه فـي
قراءته ويساعد على فهمه.
تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القـرآن الكـريم أو توضـيح مـا
غمض منه أو تأكيد ما تشابه ،والتأكيد على الجانـب العقلـي والتحليـل
المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألسـاليب البليغـة فتسـمو لغتـه
وتهذب ألفاره.
إرهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسـلم مـن خـالل سـنته
المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتدخ به ويسير على منهجه.

األهداف العامة لتدريس مادة الفقه
 oتثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا
عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 oتبصير المتعلم بأهمية الجانـب العملـي مـن الـدين ممـثالً فـي العبـادات
والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 oتعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصـل بهـا ممـا
يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.

 oتدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء مــن ســلوكه وواجبـا ً
يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
 oاكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنرام والنرافة وحسن المرهــر وســمو
النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.

 oتعريف المـتعلم بـبعض المعـامالت التـي يمـر بهـا فـي حياتـه اليوميـة
وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

األهداف العامة لتدريس مادة التفسير
o
o
o
o

مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االسـتنباط واالسـتنتال لمـا
تحتويــه اآليــات مــن أوامــر أو نــواهي وأحكــام وآداب بوعــد ووعيــد
والتعرف على أسباب نزول اآليات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مســاعدة المــتعلم علــى اســتيعاب معــاني اآليــات اســتيعابا ً صــحيحا ً
والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اآليات.

o
o
o
o
o
o

زيــادة ثروتــه بتعريفــه علــى ألفــار لغويــة ومفــاهيم وأفكــار وأســاليب
جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اآليات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سـواء كـان عملـي أو تشـريعي
أو بالغي.
ترغيــب المــتعلم علــى ســلوك ســبيل الهدايــة والرشــاد التــي تعرضــها
اآليات مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
أخذ العبرة والعرة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.

األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم
o
o
o
o

تنميــة قــدرة المــتعلم علــى قــراءة كتــاب هللا قــراءة ســليمة بــ خرال
الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط .
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القـرآن لـدى المـتعلم وتقديسـه واالرتبـاط بـه ،والميـل إلـى
قراءته وترتيله.
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للعام الدراسي 1442

الدروس

صفات الحروف
الصفات الالزمة ( الهمس والجهر)
الصفات الالزمة (الشدة – الرخاوة – التوسط)
الصفات الالزمة (االستعالء – االستفال – اإلطباق –
االنفتاح) 1
الصفات الالزمة (االستعالء – االستفال – اإلطباق –
االنفتاح) 2
الصفات الالزمة (الصفير – القلقلة)
الصفات الالزمة (اللين – االنحراف – التكرير) 1
الصفات الالزمة (اللين – االنحراف – التكرير) 2
الصفات الالزمة (التفشي – االستطالة – الخفاء)
أقسام الصفات من حيث الضعف والقوة
كيفية استخرال صفات الحروف
الصفات العارضة 1
الصفات العارضة 2
كيفية نطق المشدد 1

كيفية نطق المشدد 2
مراجعة عامة
االختبارات

مالحرات

مادة :التجويد
العنوان :الوحدة األولى
الصف:الثاني 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تتعرف على معنى صفات الحروف.
تبين أقسام صفات الحروف.
تذكر الفائدة من معرفة صفات الحروف.
توضح المقصود بالصفات الالزمة.
تميز بين الصفات الالزمة من حيث الضدية وعدمها.
تشرح معنى كل صفة من الصفات الالزمة.
تستنتج أقسام الصفات من حيث القوة والضعف.
تميز بين الصفات الضعيفة والقوية والمتوسطة.
تحدد كيفية معرفة صفة حرف من الحروف.

• تتعرف على أحكام المشدد.

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى :صفات الحروف هي كيفيات تصاحب الحروف عند
النطق بها من قوة أو ضعف أو توسط.
األفهام الباقية:
▪ تنقسم الصفات إلى قسمين ،القسم األول صفات الزمة
وهي الصفات التي تالزم الحرف بحيث ال تنفك عنه
بحال من األحوال وتسمة الصفات الذاتية وعددها سبع
عشرة صفة ،والقسم الثاني :صفات عارضة وهي
الصفات التي تعرض للحرف في أحوال وتنفك عنه في
أخرى وعددها إحدى عشرة صفة.

األسئلة األساسية:
•
•
•
•
•
•
•

ما تعريف الصفات؟
اذكرخ فوائد معرفة صفات الحروف.
ما الفرق بين الصفات الالزمة والصفات العارضة؟
كم عدد حروف الجهر وحروف الهمس؟
عرفي القلقلة واذكرخ حروفها.
اذكرخ أقسام الصفات من حيث القوة والضعف.
اذكرخ الطريقة التي يعرف بها عدد صفات أخ حرف
من الحروف.

• ما تعريف الصفات العارضة؟

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة...:
▪ صفات الحروف.
▪ الصفات الالزمة (الهمس  -والجهر).
▪ الصفات الالزمة (الشدة – الرخاوة – التوسط).
▪ الصفات الالزمة (االستعالء  -واالستفال  -واإلطباق -
واالنفتاح).
▪ الصفات الالزمة (الصفير – القلقلة).
▪ الصفات الالزمة (اللين – االنحراف – التكرير).
▪ الصفات الالزمة (التفشي – االستطالة – الخفاء).
▪ أقسام الصفات من حيث القوة والضعف.
▪ كيفية استخرال صفات الحرف.
▪ الصفات العارضة.
▪ كيفية نطق المشدد.

▪ بيان أقسام صفات الحروف.
▪ ذكر الفائدة من معرفة صفات الحروف.
▪ توضيح المقصود بالصفات الالزمة.
▪ التمييز بين الصفات الالزمة من حيث الضدية وعدمها.
▪ شرح معنى كل صفة من الصفات الالزمة.
▪ استنتال أقسام الصفات من حيث القوة والضعف.
▪ التمييز بين الصفات الضعيفة والقوية والمتوسطة.
▪ تحديد كيفية معرفة صفة حرف من الحروف.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
▪ بعد نهاية هذه الوحدة عن علم التجويد تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن كيفية معرفة صفة حرف من
الحروف.
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 تمهيدخ (ما تعريف الصفات؟).
✓ أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (علم التجويد).
✓ مالحرة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الصفات
الالزمة – الصفات العارضة – المشدد.)...
✓ أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن صفات الحروف ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح فائدة معرفة صفات الحروف.
✓ أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن الصفات الالزمة ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن
بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح أقسام الصفات الالزمة ،مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح
األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
علَ ْينَا ا ْل َم َال ِّئكَةُ أَ ْو نَ َر ٰى
"وقَا َل الَّ ِّذينَ َال َي ْر ُجونَ ِّلقَا َءنَا لَ ْو َال أ ُ ْن ِّز َل َ
✓ أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة التالية َ
يرا (َ )21ي ْو َم َي َر ْونَ ا ْل َم َال ِّئكَةَ َال بُش َْر ٰى َي ْو َم ِّئ ٍذ ِّل ْل ُمجْ ِّر ِّمينَ َو َيقُولُونَ
س ِّه ْم َو َ
عتَ ْوا ُ
ستَ ْك َب ُروا ِّفي أَ ْنفُ ِّ
َر َّبنَ ۗا لَقَ ِّد ا ْ
عت ُ ًّوا َك ِّب ً
َاب ا ْل َجنَّ ِّة َي ْو َم ِّئ ٍذ َخي ٌْر
ورا (َ )22وقَد ِّْمنَا ِّإلَ ٰى َما ع َِّملُوا ِّم ْن َ
ورا ( )23أَ ْ
صح ُ
ع َم ٍل فَ َج َع ْلنَا ُه َه َبا ًء َم ْنث ُ ً
ِّحجْ ًرا َمحْ ُج ً
سنُ َم ِّق ً
يال ( ،")24ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن( :ما المقصود بكل من الشدة – الرخاوة؟)،
ُم ْ
ستَقَ ًّرا َوأَحْ َ
ثم أكلف الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
✓ أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن صفات الحروف ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخرول
بمفهوم شامل عن أقسام صفات الحروف من حيث القوة والضعف.
✓ يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن الصفات العارضة للحروف ،ثم أقوم بطرح عدة
أسئلة للمناقشة منها( :ما تعريف الصفات العارضة؟) ،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 أحكام المشدد،
يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال
بشكل منرم ودقيق.
✓ أطلب من الطالبات كتابة بحث عن كيفية معرفة صفة حرف من الحروف ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
✓ أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :علم التجويد
الصف :الثاني المتوسط – مدارس تحفير القرآن الكريم
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن :كيفية معرفة صفة حرف من الحروف
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنريم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منرمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن كيفية معرفة صفة حرف من الحروف.
ف
المشكلة والتحدخ :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 كيفية معرفة صفة حرف من الحروف
على شكل بحث علمي دقيق.
وريفتك :بيان كيفية معرفة صفة حرف من الحروف.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتال إلى :توعية الجمهور بكيفية معرفة صفة حرف من الحروف.
الموقف :السياق الذخ تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدخ :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 كيفية معرفة صفة حرف من الحروف.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2
ٍ

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفار
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفار
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

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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 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
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(اي بان)
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____________________________

بنك الرياض
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(اي بان)
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____________________________
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
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(اي بان)
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