القرآن الكريم
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية
o
o
o
o
o
o
o
o

أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم للصفوف االولية
o
o
o
o

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف 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 ،والميل إلى قراءته وترتيله.

توقيع مديرة المدرسة/
....................................................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (حفظ)
األسبوع

التاريخ
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

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

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

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

للصف الثاني االبتدائي

للعام الدراسي 1442
الدروس

حفظ سورة المزمل  - 6/1حفظ سورة المزمل 11/7
حفظ سورة المزمل 16/12
حفظ سورة المزمل  - 20/17حفظ سورة الجن 5/1
حفظ سورة الجن 11/6
حفظ سورة الجن  - 16 / 12حفظ سورة الجن 22/ 17
حفظ سورة الجن 28/23
حفظ سورة نوح  - 5/1حفظ سورة نوح 11 /6
حفظ سورة نوح 16/12
حفظ سورة نوح  - 22 /17حفظ سورة نوح 28/23
حفظ سورة المعارج 5/1
حفظ سورة المعارج  - 11/6حفظ سورة المعارج 16/12
حفظ سورة المعارج 22/ 17
حفظ سورة المعارج  - 27/23حفظ سورة المعارج 33/28
حفظ سورة المعارج 38/ 34
حفظ سورة المعارج  - 44/39حفظ سورة الحاقة 5/1
حفظ سورة الحاقة 11/6
حفظ سورة الحاقة  - 16/12حفظ سورة الحاقة 22/17
حفظ سورة الحاقة 27/23
حفظ سورة الحاقة  - 33/28حفظ سورة الحاقة 38/34
حفظ سورة الحاقة 44/39
حفظ سورة الحاقة  - 52/45حفظ سورة القلم 4 /1
حفظ سورة القلم 11/5
حفظ سورة القلم  - 19/12حفظ سورة القلم 27/20
حفظ سورة القلم 38/28
حفظ سورة القلم  - 44/39حفظ سورة القلم 52/45
حفظ سورة الملك 5/1
حفظ سورة الملك  - 10/6حفظ سورة الملك 15/11
حفظ سورة الملك 1/16
حفظ سورة الملك  - 22 /20حفظ سورة الملك 26/23
حفظ سورة الملك 30/27

مراجعة عامة
االختبارات

الفصل الدراسي الثاني
مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

حفظ سورة المزمل من اآلية ( )1إلى
اآلية ()10

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
كم عدد آيات سورة المزمل؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتلو التلميذة سورة
المزمل من اآلية ( )1إلى
اآلية ( )10تالوة صحيحة
مجودة.
أن تذكر التلميذة معاني
الكلمات الجديدة والصعبة
التي وردت باآليات
الكريمة.

صفَهُ أَ ْو
قال تعالى (يَا أَيُّ َها ا ْل ُمز ِّ ّم ُل ( )1قُ ْم الل ْي َل إِّال قَ ِّليالً ( )2نِّ ْ
علَ ْي ِّه َو َر ِّت ّ ْل ا ْلقُ ْرآنَ تَ ْرتِّيالً ( )4إِّنا
ص ِّم ْنهُ قَ ِّليالً ( )3أَ ْو ِّز ْد َ
ا ْنقُ ْ
ش ُّد َو ْطئا ً َوأَ ْق َو ُم
شئَةَ الل ْي ِّل ِّه َي أَ َ
سنُ ْل ِّقي َ
علَ ْيكَ قَ ْوالً ثَ ِّقيالً ( )5إِّن نَا ِّ
َ
َ
َ
سبْحا ً ط ِّويالً (...)7
قِّيالً ( )6إِّن لكَ فِّي اَلن َه ِّار َ
معاني الكلمات :
َق ْوالً ثَقِّيالً
شئ َةَ الل ْي ِّل
إِّن نَا ِّ
ش ُّد َو ْطئ ًا
أَ َ
ْ
َوأَق َو ُم ِّق ْيالً
س ْب ًحا َ ْطويالً
َ

أن تستنبط التلميذة أبرز
الدروس والعبر المستفادة
يسيرا منه .قم نصف
➢ يا أيها المتغطي بثيابه ،قم للصالة في الليل إال
ً
من اآليات الكريمة.
مضمون اآليات :

الليل أو انقص من النصف قليال حتى ت َ ِّص َل إلى الثلث ،أو زد على
النصف حتى تصل إلى الثلثين ,واقرأ القرآن بت ُ َؤدَة وتم ُّه ٍل مب ِّّينًا
الحروف والوقوف.
➢ إنا سننزل عليك -أيها النبي -قرآنًا عظي ًما مشتمال على األوامر
والنواهي واألحكام الشرعية.
تأثيرا في القلب ,وأبين
أشد
هي
الليل
جوف
➢ إن العبادة التي تنشأ في
ً
قوال لفراغ القلب مِّ ن مشاغل الدنيا.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

مجسمات

صور

o
نشاط
تالوة اآليات الكريمة
بشكل فردي

o
o

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

ات ِّل سورة المزمل من
اآلية ( )1إلى اآلية ()10
تالوة صحيحة مجودة.
حل المشكالت
اذكري معاني الكلمات
االكتشاف واالستقصاء الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
الصف الذهني
استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من
الخرائط الذهنية
اآليات الكريمة.
التعلم الذاتي

نشاط
التالوة الجماعية لآليات
الكريمة من خالل تقسيم
o
تلميذات الصف إلى
مجموعات
 oالتعلم التعاوني
o

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ثقيل الفرائض والحدود
قيام الليل
أشد موافقة لسمعه و بصره و قلبه
أصوب قراءة و أكثر تدبراً لمعانيه
تصرفا في حوائجك ومهماتك

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية

القرآن الكريم 2ب ف 2مدارس
التحفيظ  -حفظ

التاريخ

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حفظ اآليات الكريمة.
اسم المعلمة.......................................... /

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

