ظ

مادة القران الكريم
الصف االول المتوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 .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 أُ َّ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.
 .10عداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.



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

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم (تالوة) )
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

سورة يونس (تالوة ) من آية ( - )1-14سورة يونس (تالوة ) من آية ()15-25

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة يونس (تالوة ) من آية ( - )26-42سورة يونس (تالوة ) من آية ()43-61

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سورة التوبة (تالوة ) من آية ( - )1-13سورة التوبة (تالوة ) من آية ()14-26

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

تقييم الفترة األولي

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

سورة التوبة (تالوة ) من آية ( - )27-36سورة يونس (تالوة ) من آية ()37-54

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة التوبة (تالوة ) من آية ( - )56-72سورة يونس (تالوة ) من آية ()73-93

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سورة التوبة (تالوة ) من آية ( – )118-129تقييم الفترة الثانية

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

تابع تقييم الفترة الثانية

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

سورة يونس (تالوة ) من آية ( - )62-78سورة يونس (تالوة ) من آية ()79-109

االحد اجازة مطولة

سورة التوبة (تالوة ) من آية ( - )94-106سورة يونس (تالوة ) من آية ()107-114

األربعاء والخميس إجازة مطوله

التقييم النهائي

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

تالوة اآليات من سورة يونس من
14/1

المادة

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

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.

بسم هللا الرحمن الرحيم" :الر تِ ْل َك آَ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
اس َع َج ًبا أَنْ
ِيم ( )1أَ َكانَ لِل َّن ِ
ب ا ْل َحك ِ
اس َو َب ِّ
ش ِر الَّذِينَ آَ َم ُنوا أَنَّ لَ ُه ْم َق َد َم صِ دْ ٍق ِع ْن َد
أَ ْو َح ْي َنا إِلَى َر ُج ٍل ِم ْن ُه ْم أَنْ أَ ْنذ ِِر ال َّن َ
َ
َ
سا ِ
ح ٌر ُمبِينٌ (."........ )2
َر ِّب ِه ْم َقال َ ا ْل َكافِرُونَ إِنَّ َهذا ل َ
معاني الكلمات:

أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
أن تبين الطالبة بالتفصيل
شرح اآليات الكريمة.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

تالوة القرآن الكريم (1م) مدارس
التحفيظ

كيم
َ
الح ِ
اس َع َجبا ً
أَكانَ لل َّن ِ

مجسمات

صور

شرح اآليات:
 الكتاب المحكم الذي أحكمه هللا وب َّينه لعباده.
أمرا عج ًبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب
 أكان ً
ً
ِّ
أجرا حسنا بما قدَّموا من صالح
هللا ،ويبشر الذين آمنوا باهلل ورسله أن لهم ً
األعمال؟ فلما أتاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوحي هللا وتاله عليهم،
قال المنكرون :إنَّ محمدًا ساحر ،وما جاء به سحر ظاهر البطالن.
 إن ربكم هللا الذي أوجد السموات واألرض في ستة أيام ،ثم استوى -أي عال
وارتفع -على العرش استواء يليق بجالله وعظمته ،يدبر أمور خلقه ،ال
يضادُّه في قضائه أحد ،وال يشفع عنده شافع يوم القيامة إال من بعد أن
يأذن له بالشفاعة ،فاعبدوا هللا ربكم المتصف بهذه الصفات ،وأخلصوا له
العبادة .أفال تتعظون وتعتبرون بهذه اآليات والحجج؟
 إلى ربكم معادكم يوم القيامة جمي ًعا ،وهذا وعد هللا الحق ،هو الذي يبدأ
إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت ،فيوجده ح ًيا كهيئته األولى ،ليجزي َمن
صدَّق هللا ورسوله ،وعمل األعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل .والذين
َ
جحدوا وحدانية هللا ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة
يشوي الوجوه ويق ِّطع األمعاء ،ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم وضاللهم.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

المحكم و الحكيم
اإلنكار على الناس في تعجبهم

التاريخ

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اتل اآليات الكريمة تالوة
ِ
صحيحة مجودة.
اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

 oحل المشكالت
نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل
فردي
نشاط
التالوة الجماعية لآليات
الكريمة من خالل تقسيم
طالبات الصف إلى
مجموعات

 oاالكتشاف واالستقصاء

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى

كتابة بحث عن أبرز العبر المستنبطة من اآليات.

األخوة معلمين ومعلمات مدراس تحفيظ القرآن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)

ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718

---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
----------------------------------------------

البنك السعودي الفرنسي
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 عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

