القرآن الكريم
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

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.
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االختبارات

الفصل الدراسي الثاني
مالحظات

بسم هللا الرمحن الرحيم
مسرد "القرآن الكرمي  -حفظ" للصف الثاين االبتدائي ـ مدارس حتفيظ القرآن الكرمي  10حصص أسبوعياً
عنوان الوحدة :سورة املزمل
الحصة

المكون

األولى
الفصل

حفظ سورة المزمل اآليات ()2 - 1

تكليف منزلي

حفظ سورة المزمل اآليات ()4 - 3

أوراق قياس

حفظ سورة المزمل اآليات ()6 - 5

تكليف منزلي

حفظ سورة المزمل اآليات ()8 - 7

أوراق قياس

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

حفظ سورة المزمل اآليات ()10 - 9

الهدف

• تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – حفظ اآليات
الكريمة حفظا ً متقناً.

المهارة

إستراتيجية
التدريس

التالوة -
الحفظ
التعلم الذاتي

حفظ سورة المزمل اآليات ()12 - 11

اإلجراءات

المصحف الشريف
– الجزء التاسع
والعشرون

أداة التقويم

تكليف منزلي
أوراق قياس

حفظ سورة المزمل اآليات ()14 - 13

تكليف منزلي

حفظ سورة المزمل اآليات ()16 - 15

أوراق قياس

التاسعة
حفظ سورة المزمل اآليات ()20 - 17
العاشرة
تسميع سورة المزمل كاملة
معلمة المادة:

تكليف منزلي
• تسميع اآليات الكريمة التي سبق
حفظها.

الحفظ –
التذكر

أوراق قياس
مديرة المدرسة:

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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اجح
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____________________________
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األهىل
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____________________________
بنك سامبا
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____________________________
بنك الرياض
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____________________________
الفرنس
البنك السعودي
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____________________________
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____________________________
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0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
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SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
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للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

