القرآن الكريم
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

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

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.

o

إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.

o

تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدددنيا وارخددرة محصددورة فددي إتبدداع ديددن اإلسددالم الددذ خددتم هللا بدده
الرساالت والنبوات.

o

االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.

o

اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.

o

تنقية الدين من البدع.

o

اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به وإتباع هديه وسددنته صددلى
هللا عليه وسلم.

مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
 oتعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 oتنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم ارخر وبالقدر خيره وشره.
 oاإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 oاإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سدواه.
 oإبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 oحث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث
 oتعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
 oتدريب المتعلم على قراءة الحديث النبو الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهدر المعندى معده فدي قراءتده
ويساعد على فهمه.
 oتعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منده أو تأكيدد مدا تشدابه ،والتأكيدد علدى الجاندب العقلدي والتحليدل
المنطقي أثناء شرح الحديث.
 oتزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
 oإظهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتد به ويسير على منهجه.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة الفقه
o
o
o
o
o
o

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 العدبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
اكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضائل وارداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على ارخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

األهداف العامة لتدريس مادة التفسير
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويه اريات من أوامر أو نواهي وأحكام وآداب بوعد ووعيد والتعدرف
على أسباب نزول اريات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اريات استيعابا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اريات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اريات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اريات مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم
 oتنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط .
 oتطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
 oالتخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
 oتنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

مديرة المدرسة
...............................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تالوة)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هد

الخميس 1442/6/8هد

2

األحد 1442/6/11هد

الخميس 1442/6/15هد

3

األحد 1442/6/18هد

الخميس 1442/6/22هد

4

األحد 1442/6/25هد

الخميس 1442/6/29هد

5

األحد 1442/7/2هد

الخميس 1442/7/6هد

6

األحد 1442/7/9هد

الخميس 1442/7/13هد

7

األحد 1442/7/16هد

الخميس 1442/7/20هد

8

األحد 1442/7/23هد

الخميس 1442/7/27هد

9

األحد 1442/8/1هد

الخميس 1442/8/5هد

10

األحد 1442/8/8هد

الخميس 1442/8/12هد

11

األحد 1442/8/15هد

الخميس 1442/8/19هد

12

األحد 1442/8/22هد

الخميس 1442/8/26هد

13

األحد 1442/8/29هد

الخميس 1442/9/3هد

14

األحد 1442/9/6هد

الخميس 1442/9/10هد

15

األحد 1442/9/13هد

الخميس 1442/9/17هد

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هد
األحد 1442/10/11هد

الخميس 1442/10/8هد
الخميس 1442/10/22هد

للصف الثاني المتوسط

للعام الدراسي 1442

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

تالوة اآليات من سورة النساء من 19/1
تالوة اآليات من سورة النساء من 37/20
تالوة اآليات من سورة النساء من 65/38
تالوة اآليات من سورة النساء من 91/66
مراجعة عامة
تالوة اآليات من سورة النساء من 113/92
تالوة اآليات من سورة النساء من 140/114
تالوة اريات من سورة النساء من 167/141
تالوة اآليات من سورة آل عمران من 29/1
تالوة اآليات من سورة آل عمران من 61/30
تالوة اآليات من سورة آل عمران من 91/62
تالوة اآليات من سورة آل عمران من 122/92
تالوة اآليات من سورة آل عمران من 168/122
مراجعة عامة
مراجعة عامة
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس

تالوة سورة النساء من اآلية ( )1إلى اآلية
()15

المكتسبات والمفردات
الجديدة

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما هي عدد آيات سورة النساء؟

نماذج وعينات مجسمات

المحتوى وفرض الدرس
األهداف السلوكية
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
ق
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
اس اتَّقوا َربَّ ُك ْم الذِي َخلق ُك ْم مِ ْن نف ٍس َواحِ َد ٍة َو َخل َ
قال تعالى“ :يَا أيهَا الن ُ
من سورة النساء من اآلية ( )1مِ ْنهَا َز ْو َجهَا َوبَ َّ
سا َءلُونَ ِب ِه
َّللا الَّذِي تَت َ َ
ث مِ ْن ُه َما ِرجَاالً َكثِيرا ً َونِ َ
سا ًء َواتَّقُوا ََّ
علَ ْي ُك ْم َرقِيبا ً (َ )1وآت ُوا ا ْليَتَا َمى أ َ ْم َوالَ ُه ْم َوال تَتَبَ َّدلُوا
َّللا كَانَ َ
إلى اآلية (.)15
َواألَ ْرحَا َم إِنَّ َّ َ
ْ
يث ِبال َّ
ا ْل َخ ِب َ
ب َوال تَأ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُه ْم إِلَى أ َ ْم َوا ِل ُك ْم إِنَّهُ كَانَ ُحوبا ً َك ِبيرا ً
ط ِي ِ
(.”......)2
معاني الكلمات:
إثما ً عظيما ً
ُحوبا ً كَبيرا ً
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
تعدلوا
ت ُ ْقسِطوا
باآليات الكريمة.
قِياما ً
تقوم عليها معايشكم
شرح اآليات:
• يا أيها الناس خافوا هللا والتزموا أوامره ,واجتنبوا نواهيه; فهو الذي
أن توضح الطالبة أهم الدروس
خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السالم ,وخلق منها زوجها وهي
المستفادة والعبر المستنبطة
كثيرا ونساء كثيرات,
حواء ,ونشر منهما في أنحاء األرض رجاال ً
من اآليات الكريمة.
سأل به بعضكم بعضًا ,واحذروا أن تقطعوا أرحامكم.
وراقبوا هللا الذي يَ ْ
إن هللا مراقب لجميع أحوالكم.
• وأعطوا َمن مات آباؤهم وهم دون البلوغ ,وكنتم عليهم أوصياء,
أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ,ورأيتم منهم قدرة على حفظ أموالهم,
الجيد من أموالهم ,وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم ,وال
وال تأخذوا ِ
تخلطوا أموالهم بأموالكم; لتحتالوا بذلك على أكل أموالهم .إن من
تجرأ على ذلك فقد ارتكب إث ًما عظي ًما.
• وأعطوا النساء مهورهن ,عطية واجبة وفريضة الزمة عن طيب نفس
منكم .فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فو َهبْنه لكم فخذوه,
وتصرفوا فيه ,فهو حالل طيب.
َّ
االختبارات التحريرية المالحظة
االختبارات الشفوية
أدوات التقويم
التقويم الختامي

تالوة القرآن الكريم (2م ف – )2مدارس
التحفيظ

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

صور لوحات ورسومات

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
فيلم تعليمي

استراتيجيات التعليم البديلة

 oحل المشكالت
نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل
فردي

 oاالكتشاف واالستقصاء

تقييم الهدف
ات ِل اآليات الكريمة من سورة
النساء من اآلية ( )1إلى
اآلية (.)15

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

نشاط
التالوة الجماعية لآليات
 oالتعلم الذاتي
الكريمة من خالل تقسيم
طالبات الصف إلى مجموعات
 oالتعلم التعاوني

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

 oأخرى........

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
كتابة بحث عن أبرز العظات المستنبطة من اآليات.
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
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