القرآن الكريم
الصف الثاني المتوسط
التحضير بالطريقة العرضية

أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة

 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
لسنه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة ِّ
 .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 الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدددنيا وارخددرة محصددورة فددي إتبدداع ديددن اإلسددالم الددذ خددتم هللا بدده
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 لما جاء به وإتباع هديه وسددنته صددلى
هللا عليه وسلم.
مديرة المدرسة
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األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
o
o
o
o
o
o

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

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث
o
o
o
o
o

تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبو الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهدر المعندى معده فدي قراءتده
ويساعد على فهمه.
تعريف 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.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
إظهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتد به ويسير على منهجه.
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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.
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األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم
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.

مديرة المدرسة
...............................
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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
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االختبارات

مالحظات

الموضوع

تالوة اآليات من سورة النساء من 19/1

الـمـادة

قرآن 2م تالوة

الـدرس

1

التهيئة

ماهي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

تالوة اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة –
شرح مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلوالطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تصف الطالبة كيفية
نطق الكلمات المشكلة
في اآليات نطقا ً صحيحا ً.

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
ق مِ ْنهَا
اس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَ ُك ْم مِ ْن نَ ْف ٍس َواحِ َد ٍة َو َخلَ َ
"يَا أَيُّهَا النَّ ُ
َّ
ُ
ْ
ُ
َز ْو َجهَا َوبَ َّ
ث مِ ن ُه َما ِرج ً
سا َءلونَ بِ ِه
َّللا الذِي ت َ َ
ِيرا َونِ َ
َاال َكث ً
سا ًء َواتَّقوا َّ َ
علَ ْي ُك ْم َرقِيبًا (َ )١وآَت ُوا ا ْليَتَا َمى أَ ْم َوالَ ُه ْم َو َال
َّللا كَانَ َ
َو ْاألَ ْرحَا َم إِنَّ َّ َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
تَت َبَ َّدلُوا ا ْل َخبِ َ
َ
َ
ُ
ب َوال تأ ُكلوا أ ْم َوال ُه ْم إِلى أ ْم َوا ِل ُك ْم إِنه كَانَ ُحوبًا
يث بِالطيِِّ ِ
َ
طوا فِي ا ْليَتَا َمى َفا ْن ِك ُحوا َما َ
س ُ
اب لَ ُك ْم مِ نَ
يرا (َ )٢وإِ ْن خِ ْفت ُ ْم أ َّال ت ُ ْق ِ
ط َ
َك ِب ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ً
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ع ف ِإن خِ فت ْم أال ت ْع ِدلوا ف َواحِ َدة أو َما َملكَتْ
النِِّسَاءِ َمثنى َوثالث َو ُربَا َ
ً
َ
َ
َ
ص ُدقاتِ ِهنَّ نِ ْحلَة ف ِإ ْن
سا َء َ
أ َ ْي َمانُ ُك ْم ذَ ِلكَ أ َ ْدنَى أ َ َّال تَعُولُوا (َ )٣وآت ُوا النِِّ َ
سا َف ُكلُو ُه َهنِيئ ًا َم ِريئ ًا (َ )٤و َال ت ُؤْ ت ُوا
طِ ْبنَ لَ ُك ْم ع َْن ش َْيءٍ مِ ْنهُ نَ ْف ً
ُ
سوهُ ْم
ال ُّ
ارزُ قوهُ ْم فِيهَا َوا ْك ُ
سفَهَا َء أ َ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َجعَ َل َّ
َّللاُ لَ ُك ْم ِقيَا ًما َو ْ
ح
َوقُولُوا لَ ُه ْم َق ْو ًال َم ْع ُرو ًفا (َ )٥وا ْبتَلُوا ا ْليَتَا َمى َحتَّى ِإذَا بَلَغُوا النِِّكَا َ
س َرا ًفا
ست ُ ْم مِ ْن ُه ْم ُر ْ
شدًا َفا ْد َفعُوا إِلَ ْي ِه ْم أ َ ْم َوالَ ُه ْم َو َال تَأ ْ ُكلُو َها إِ ْ
َف ِإ ْن آَنَ ْ
َارا أ َ ْن يَ ْكبَ ُروا َو َم ْن كَانَ َ
ِيرا َف ْليَأْ ُك ْل
غنِيًّا َف ْليَ ْ
ست َ ْعف ْ
ِف َو َم ْن كَانَ َفق ً
َو ِبد ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اَّلل َحسِيبًا
ش ِهدُوا َ
وف ف ِإذا َدف ْعت ُ ْم إِل ْي ِه ْم أ ْم َوال ُه ْم فأ ْ
بِا ْل َم ْع ُر ِ
عل ْي ِه ْم َو َكفى بِ َّ ِ
يب مِ َّما
َان َو ْاأل َ ْق َربُونَ َولِلنِِّسَاءِ نَ ِص ٌ
ِلرجَا ِل نَ ِص ٌ
( )٦ل ِ ِّ
يب مِ َّما ت َ َركَ ا ْل َوا ِلد ِ
َان َو ْاألَ ْق َربُونَ مِ َّما َق َّل مِ ْنهُ أ َو َكث ُ َر نَ ِصيبًا َم ْف ُروضًا (َ )٧وإِذاَ
ت َ َركَ ا ْل َوا ِلد ِ
َ
َ
ُ
ار ُزقُوهُ ْم مِ ْنهُ َوقُولُوا
َحض ََر ا ْل ِق ْ
س َمة أولُوا ْلقُ ْربَى َوا ْليَتَا َمى َوا ْل َم َ
سا ِكينُ ف ْ
ً
ْ
ْ
ش الَّ ِذينَ لَوت َ َركُوا مِ ْن َخ ْلف ِِه ْم ذُ ِ ِّر َّيةً ِض َعا ًفا
خ
ي
ل
و
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٨
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ا
ف
و
ر
ع
َ َ َ
لَ ُه ْم َق ْو ًال َم ْ ُ
ْ
َ
َ
سدِيدًا ( )٩إِنَّ الَّ ِذينَ يَأ ُكلُونَ
َخافُوا َ
َّللا َو ْليَقُولُوا ق ْو ًال َ
علَ ْي ِه ْم ف ْليَتَّقُوا َّ َ
ظ ْل ًما ِإنَّ َما َيأ ْ ُكلُونَ فِي بُ ُ
أ َ ْم َوا َل ا ْل َيتَا َمى ُ
ِيرا
س َي ْ
صلَ ْونَ َ
ارا َو َ
سع ً
طون ِِه ْم نَ ً
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ِّ
ْ
سا ًء
َّللاُ فِي أ ْو َال ِد ُك ْم لِلذك َِر مِ ث ُل ح َِظ ْاألنثيَي ِْن ف ِإ ْن كُنَّ نِ َ
وصي ُك ُم َّ
( )١٠يُ ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ً
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َ
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احِ
ُ
ُ
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ق اثْنَتَي ِ
ُس مِ َّما ت َ َركَ إِ ْن كَانَ لَهُ َولَ ٌد َف ِإ ْن لَ ْم يَك ُْن لَهُ َول ٌدَ
ْ
ِل ُك ِ ِّل َواحِ ٍد مِ ن ُه َما ال ُّ
سد ُ
ُ
َ
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ٌ
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ب ل ُك ْم
وصي بِهَا أو َد ْي ٍن آبَا ُؤ ُك ْم َوأ ْبنا ُؤ ُك ْم ال ت ْد ُرونَ أيُّ ُه ْم أق َر ُ
َو ِصيَّ ٍة يُ ِ

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع الطالبات
أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار
ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.

اتلي اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

أوضح للطالبات الكيفية الصحيحة لنطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً صحيحا ً ثم أطلب من
الطالبات التدرب على نطقها بشكل مستمر حتى
يتم لهن التعود على النطق الصحيح لها.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحا ً.

أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التى وردت
باآليات الكريمة.

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

ْف َما
َّللا كَانَ َ
نَ ْفعًا َف ِريضَةً مِ نَ َّ ِ
علِي ًما َحكِي ًما (َ )١١ولَ ُك ْم نِص ُ
َّللا إِنَّ َّ َ
الربُ ُع مِ َّما
ت َ َركَ أ َ ْز َوا ُج ُك ْم ِإ ْن لَ ْم يَك ُْن لَ ُهنَّ َولَ ٌد َف ِإ ْن كَانَ لَ ُهنَّ َولَ ٌد َفلَ ُك ُم ُّ
الربُ ُع مِ َّما ت َ َر ْكت ُ ْم إِ ْن ل ْمَ
ت َ َركْنَ مِ ْن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة يُ ِ
وصينَ بِهَا أ َو َدي ٍْن َولَ ُهنَّ ُّ
يَك ُْن لَ ُك ْم َولَ ٌد َف ِإ ْن كَانَ لَ ُك ْم َولَ ٌد َفلَ ُهنَّ الث ُّ ُمنُ مِ َّما ت َ َر ْكت ُ ْم مِ ْن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة
ور ُ
ث ك ََاللَةً أ َوا ْم َرأَةٌ َولَهُ أ َ ٌ
خ أ َوأ ُ ْختٌ
ت ُو ُ
صونَ بِهَا أ َو َدي ٍْن َوإِ ْن كَانَ َر ُج ٌل يُ َ
ُس َف ِإ ْن كَانُوا أ َ ْكث َ َر مِ ْن ذَ ِلكَ َف ُه ْم ش َُركَا ُء فِي
َف ِل ُك ِ ِّل َواحِ ٍد مِ ْن ُه َما ال ُّ
سد ُ
ث مِ ْن بَ ْع ِد َو ِصيَّ ٍة يُوصَى بِهَا أ َو َدي ٍْن َ
الثُّلُ ِ
َار َو ِصيَّةً مِ نَ َّ ِ
َّللا َو َّ
غي َْر ُمض ٍ ِّ
َّللاُ
ت
سولَهُ يُ ْدخِ ْلهُ َجنَّا ٍ
َ
علِي ٌم َحلِي ٌم ( )١٢تِ ْلكَ ُحدُو ُد َّ ِ
َّللا َو َر ُ
َّللا َو َم ْن يُطِ ِع َّ َ
جْري مِ ْن ت َ ْح ِتهَا ْاأل َ ْنهَا ُر َخا ِل ِدينَ فِيهَا َوذَ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَظِ ي ُم (َ )١٣و َم ْن
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ارا َخا ِلدًا فِيهَا َولَهُ َ
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َّللا َو َر ُ
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أ َ ْربَعَة مِ ن ُك ْم ف ِإ ْن َ
ت َحتَّى يَتَ َوفاهُنَّ ال َم ْوتُ
سكُوهُنَّ فِي البُيُو ِ
ش ِهدُوا فأ ْم ِ
س ِب ً
ان يَأْتِيَانِهَا مِ ْن ُك ْم َفآَذُوهُ َما َف ِإ ْن تَابَا
َّللاُ لَ ُهنَّ َ
أ َويَ ْجعَ َل َّ
يال (َ )١٥واللَّذَ ِ
َّللا كَانَ ت َ َّوابًا َرحِ ي ًما ( )١٦إِنَّ َما الت َّ ْوبَةُ
َ
ْ
صلَحَا َفأع ِْرضُوا َ
َوأ َ ْ
عن ُه َما إِنَّ َّ َ
ب َفأُولَئِكَ
َ
َّللا ِللَّ ِذينَ يَ ْع َملُونَ ال ُّ
علَى َّ ِ
سو َء ِب َجهَالَ ٍة ث ُ َّم يَت ُوبُونَ مِ ْن َق ِري ٍ
ُ
َّ
َ
َ
َّ
ت الت ْوبَة ِلل ِذينَ
َّللاُ َ
َّللاُ َ
س ِ
علِي ًما َحكِي ًما (َ )١٧ول ْي َ
عل ْي ِه ْم َوكَانَ َّ
ُوب َّ
يَت ُ
ت َحتَّى إِذَا َحض ََر أ َ َح َدهُ ُم ا ْل َم ْوتُ َقا َل إِنِِّي تُبْتُ ْ َ
اآلنَ َو َال
س ِِّيئَا ِ
يَ ْع َملُونَ ال َّ
عذَابًا أَلِي ًما ( )١٨يَا أَيُّهَا
ار أُولَئِكَ أ َ ْعت َ ْدنَا لَ ُه ْم َ
الَّ ِذينَ يَ ُموت ُونَ َوهُ ْم ُكفَّ ٌ
ْ
َ
سا َء ك َْرهًا َو َال تَ ْع ُ
ضلُوهُنَّ ِلتَذ َهبُوا
الَّ ِذينَ آَ َمنُوا َال يَحِ ُّل لَ ُك ْم أ ْن ت َ ِرثُوا النِِّ َ
ش ُروهُنَّ
ض َما آَت َ ْيت ُ ُموهُنَّ ِإ َّال أ َ ْن َيأ ْ ِتينَ ِبفَاحِ َ
ش ٍة ُم َب ِِّينَ ٍة َوعَا ِ
ِب َب ْع ِ
َ
َ
َ
َّللاُ فِي ِه
سى أ ْن تَك َْرهُوا َ
بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف ف ِإ ْن ك َِر ْهت ُ ُموهُنَّ فعَ َ
ش ْيئ ًا َويَ ْجعَ َل َّ
معاني المفردات :
ِيرا (.")١٩
َخي ًْرا َكث ً
َ
قسمة التركة
سمة
ال ِق ْ
من غير الورثة
أُولوا القُربى
وال َمساكينُ
الذين ال يجدون ما يكفيهم
ً
يعتذر إليهم لقلة التركة
َق ْوالً َم ْعروفا
فليخافوا للا ويخشوه
للا
َف ْليَتَّقوا َ
ُ
ظ ْلما ً
بال سبب موجب لِلكل
سعيرا ً
نارا ً تأجج
َ
كَاللَةً
من ال والد له وال ولد
لَهُ أ ٌ
أي أخ أوأخت من أم
خ أوأختٌ
شرح اآليات  :يا أيها الناس خافوا للا والتزموا أوامره ,واجتنبوا
نواهيه; فهوالذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم عليه السالم ,وخلق
كثيرا
منها زوجها وهي حواء ,ونشر منهما في أنحاء األرض رجاال ً

أشرح للطالبات بإستخدام السبورة توضيح بعض
المعاني والمفردات التى وردت باآليات الكريمة ثم
أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل
استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ثم أطلب منهن
تلخيص لمافهمنه في كراساتهن.

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات الكريمة اذكري معاني المفردات التي
 ،وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها متابعة
وردت باآليات الكريمة.
دقيقة مع السماح لهن باإلستعانة بكتب ومراجع
خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ،ثم أقوم
بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد
أفضل المجموعات.

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في
معجزة القرآن والتحدي
بها.

الـواجــب

سأل به بعضكم بعضًا ,واحذروا أن
ونساء كثيرات ,وراقبوا للا الذي َي ْ
تقطعوا أرحامكم .إن للا مراقب لجميع أحوالكم.
وإن خفتم أال تعدلوا في يتامى النساء الالتي تحت أيديكم بأن ال
تعطوهن مهورهن كغيرهن ,فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من
النساء من غيرهن :اثنتين أوثالثًا أوأربعًا ,فإن خشيتم أال تعدلوا
بينهن فاكتفوا بواحدة ,أوبما عندكم من اإلماء .ذلك الذي شرعته لكم
في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع ,أواالقتصار على واحدة
أوملك اليمين ,أقرب إلى عدم الج َْو ِر والتعدي.
وأعطوا النساء مهورهن ,عطية واجبة وفريضة الزمة عن طيب
نفس منكم .فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فو َهبْنه لكم
وتصرفوا فيه ,فهوحالل طيب.
فخذوه,
َّ
صغارا ضعا ًفا خافوا
أبناء
خلفهم
من
ا
وتركو
ماتوا
ف الذين لو
و ْل َي َخ ِ
ً
عليهم الظلم والضياع ,فليراقبوا للا فيمن تحت أيديهم من اليتامى
وغيرهم ,وذلك بحفظ أموالهم ,وحسن تربيتهم ,و َد ْفع األذى عنهم,
وليقولوا لهم قوال موافقا للعدل والمعروف.
إن الذين ي ْعتَدون على أموال اليتامى ,فيأخذونها بغير حق ,إنما
نارا تتأجِّج في بطونهم يوم القيامة ,وسيدخلون نارا يقاسون
يأكلون ً
حرها.
َّ
تلك األحكام اإللهية التي شرعها للا في اليتامى والنساء والمواريث,
شرائعه الدالة على أنها مِ ن عند للا العلبم الحكيم .و َمن يطع للا
ورسوله فيما شرع لعباده من هذه األحكام وغيرها ,يدخله جنات
كثيرة األشجار والقصور ,تجري من تحتها األنهار بمياهها العذبة,
وهم باقون في هذا النعيم ,ال يخرجون منه ,وذلك الثواب هوالفالح
العظيم.
ص للا ورسوله ,بإنكاره ألحكام للا ,وتجاوزه ما شرعه للا
و َمن يَ ْع ِ
ً
نارا ماكثا فيها ,وله عذاب
لعباده بتغييرها ,أوتعطيل العمل بها ,يدخله ً
يخزيه ويهينه.
والالتي يزنين من نسائكم ,فاستشهدوا عليهن أربعة رجال عدول من
المسلمين ,فإن شهدواعليهن بذلك فاحبسوهن في البيوت حتى تنتهي
حياتهن بالموت ,أويجعل للا لهن طريقًا للخالص من ذلك.
يا أيها الذين آمنوا ال يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة
ت َ ِركتهم ,تتصرفون فيهن بالزواج منهن ,أوالمنع لهن ,أوتزويجهن
لآلخرين ,وهن كارهات لذلك كله.

بيني معاني الكلمات التالية  :أولوا القربي – المساكين
– فليتقوا للا ؟

أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من
خالل شرح مفسر باألستعانة ببعض الوسائل
اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار
والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب الطالبات
لما شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم
إجاباتهن.

أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ثم
أساعدهن في اإلجابة على االسئلة الموضح بها.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

اذكري أهم الفوائد واالستنباطات التي خرجتي بها
من دراستك لآليات الكريمة ؟

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
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للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
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