مادة القران الكريم
الصف الثاني المتوسط
التحضير بالطريقة البنائية

معلمة المادة

 .1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
 .2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 .3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 .4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
 .5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلماً وعمالً.
 .6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 .7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 .8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 .9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 .10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 .11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 .12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقاً سليماً.
 .13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 .14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 .15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 .16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 .17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 .18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 .19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 .20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 .21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 .22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 .23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 .24أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 .25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 .26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 .27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 .28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 .29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 .30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.



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



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم (تالوة) )

الدروس

مالحظات

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

األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني المتوسط )

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

سورة المائدة من  -33/23سورة المائدة من 44/34

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة المائدة من  -55/45تالوة اآليات من سورة المائدة من 66/56

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

تالوة اآليات من سورة المائدة من  -99/89تالوة اآليات من سورة المائدة من 111/100
تالوة اآليات من سورة المائدة من 120/112

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

سورة النساء (تالوة ) من آية ( )1-23تقييم 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 النساء (تالوة ) من آية ( - )24-51سورة النساء (تالوة ) من آية ()52-86

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة النساء (تالوة ) من آية ( - )87-113سورة النساء (تالوة ) من آية ()114-147

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

تقييم الفترة الثانية

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

االختبار النهائي

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

سورة المائدة من  -77/67تالوة اآليات من سورة المائدة من 88/78

االحد اجازة مطولة

سورة النساء (تالوة ) من آية ( - )148-162سورة النساء (تالوة ) من آية (-163آخر السورة)

األربعاء والخميس إجازة مطوله

االختبار النهائي

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

الـمـادة

قرآن كريم
2م تالوة

الـدرس

22

الموضوع

التهيئة

ما المقصود بقوله تعالىَ :و ال ت َْرتَدُّوا على أدْبا ِر ُك ْم؟

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

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

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

أن تذكر الطالبة معاني

تالوة اآليات من سورة المائدة من 33/23
تالوة اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة –
شرح مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
" قَا َل َر ُجال ِن ِمنْ الَّ ِذينَ يَ َخافُونَ أَ ْن َع َم َّ
اب
هللاُ َعلَ ْي ِه َما اد ُْخلُوا َعلَ ْي ِه ْم ا ْلبَ َ
فَإ ِ َذا د ََخ ْلتُ ُموهُ فَإِنَّ ُك ْم َغالِبُونَ َو َعلَى َّ
هللاِ فَت ََو َّكلُوا إِنْ ُكنتُ ْم ُمؤْ ِمنِينَ ()23
ْ
َ
َ
ْ
سى إِنَّا لَنْ نَد ُْخلَ َها أَبَداً َما دَا ُموا فِي َها فاذه َْب أنتَ َو َربُّ َك
قَالُوا يَا ُمو َ
سي َوأَ ِخي
فَقَاتِال إِنَّا هَا ُهنَا قَا ِعدُونَ ( )24قَا َل َر ِّب إِنِّي ال أَ ْملِ ُك إِالَّ نَ ْف ِ
ٌ
َ
اسقِينَ ( )25قَا َل فَإِنَّ َها ُم َح َّر َمة َعل ْي ِه ْم
فَا ْف ُر ْ
ق بَ ْينَنَا َوبَيْنَ ا ْلقَ ْو ِم ا ْلفَ ِ
ْ
َ
سقِينَ ()26
ض فَال تَأ َ
أَ ْربَ ِعينَ َ
س َعلَى ا ْلقَ ْو ِم ا ْلفَا ِ
سنَةً يَتِيهُونَ فِي األ ْر ِ
ق إِ ْذ قَ َّربَا قُ ْربَانا ً فَتُقُبِّ َل ِمنْ أَ َح ِد ِه َما َولَ ْم
َوا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم نَبَأ َ ا ْبنَ ْي آ َد َم بِا ْل َح ِّ
اآلخ ِر قَا َل ألَ ْقتُلَنَّكَ قَا َل إِنَّ َما يَتَقَبَّ ُل َّ
َ
هللاُ ِمنْ ا ْل ُمتَّقِينَ ( )27لَئِنْ
يُتَقَبَّ ْل ِمنْ
َ
اس ٍط يَ ِدي إِلَ ْي َك ألَ ْقتُلَكَ إِنِّي أَ َخافُ ََّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
هللا
ب
ب
ا
ن
أ
ا
م
ي
ن
ل
ت
ق
ت
ل
ك
د
ي
ي
ل
إ
َ
بَ َ
َِ ِ
سطتَ ِ َّ َ َ ِ ِ َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ب ال َعالَ ِمينَ ( )28إِنِّي أ ِري ُد أنْ تَبُو َء بِإِث ِمي َوإِث ِم َك فتَ ُكونَ ِمنْ
َر َّ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
زَ
سهُ قَ ْت َل أَ ِخي ِه
ف
ن
ه
ل
َتْ
ع
و
ط
ف
)
29
(
م
ل
ا
ظ
ال
ء
ا
ج
ل
ذ
و
ر
ا
ن
ال
ب
كَ
ينَ
أَ ْ
ُ ُ
ِ َ ِ َ ُ
ِِ
ص َحا ِ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
َ
ض
فَقَتَلهُ فأ ْ
صبَ َح ِمنْ ال َخا ِ
س ِرينَ ( )30فبَ َعث هللاُ غ َرابا ً يَ ْب َحث فِي األ ْر ِ
س ْوأَةَ أَ ِخي ِه قَا َل يَا َو ْيلَتَا أَع ََج ْزتُ أَنْ أَ ُكونَ ِم ْث َل َه َذا
لِيُ ِريَهُ َكيْفَ يُ َوا ِري َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
صبَ َح ِمنْ النا ِد ِمينَ (ِ )31منْ أ ْج ِل ذلِ َك
س ْوأة أ ِخي فأ ْ
ي َ
ب فَأ ُ َوا ِر َ
ا ْل ُغ َرا ِ
َ
َ
سا ٍد فِي
َكتَ ْبنَا َعلَى بَنِي إِ ْ
س أ ْو فَ َ
س َرائِي َل أنَّهُ َمنْ قَتَ َل نَ ْفسا ً بِ َغ ْي ِر نَ ْف ٍ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
اس َج ِميعا ً
ً
َ
اس َج ِميعا َو َمنْ أ ْحيَاهَا فكأن َما أ ْحيَا الن َ
ض فَ َكأَنَّ َما قَتَ َل الن َ
األَ ْر ِ
َ
َ
ُ
ض
َولَقَ ْد َجا َء ْت ُه ْم ُر ُ
سلُنَا بِا ْلبَيِّنَا ِ
ت ث َّم إِنَّ َكثِيراً ِم ْن ُه ْم بَ ْع َد ذلِ َك فِي األ ْر ِ
َّ
َّ
َ
َّ
زَ
س َع ْونَ فِي
ي
و
ه
ل
و
س
ر
و
هللا
و
ب
ر
ا
ح
ي
ذ
ل
ا
ء
ا
ج
ا
م
ن
س ِرفُونَ ( )32إِ َ َ ُ ِ ينَ ُ َ ِ ُ نَ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ
لَ ُم ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
صلَّبُوا أ ْو تُقَط َع أ ْي ِدي ِه ْم َوأ ْر ُجلُ ُه ْم ِمنْ
ساداً أنْ يُقَتَّلُوا أ ْو يُ َ
ضف َ
األ ْر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اآلخ َر ِة
ي
ف
م
ه
ل
و
ا
ي
ُّن
د
ال
ي
ف
ي
ز
خ
م
ه
ل
ل
ذ
ض
ر
األ
م
ا
و
ف
ن
ي
نْ
كَ
ِخ ٍ
ِ
َ َ ُْ ِ
ْ ِ ِ ُْ ِ ٌ ِ
الف أَ ْو ُ ْ ِ
َ
اب َع ِظي ٌم (.")33
َعذ ٌ

معاني الكلمات:

اإلجراءات وأنشطة التعلم
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.

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.

التقويم
اتل اآليات الكريمة تالوة
ِ
صحيحة مجودة.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحا ً.

اذكري معاني المفردات التي

س
فَال تَأْ َ
الفاسقينَ
ِ
َو ا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم

المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

قُ ْربانا ً
س ْطتَ
بَ َ
أنْ تَبو َء
فَطَ َّوعَتْ
ُغرابا ً

شرح اآليات:








أن توضح الطالبة أهم

فال تحزن و ال تأسف
الخارجين عن أمر هللا
اقصص على اليهود و
أمثالهم
ما يتقرب به إلى هللا
مددت
أن ترجع
زينت و شجعت
الطائر األسود

قال رجالن من الذين يخشون هللا تعالى ,أنعم هللا عليهما بطاعته
وطاعة نبيِّه ,لبني إسرائيل :ادخلوا على هؤالء الجبارين باب
مدينتهمْ ,
أخ ًذا باألسباب ,فإذا دخلتم الباب غلبتموهم ,وعلى هللا
وحده فتو َّكلوا ,إن كنتم ُمصدِّقين رسوله فيما جاءكم به ,عاملين
بشرعه.
قال قوم موسى له :إنا لن ندخل المدينة أبدًا ما دام الجبارون
فيها ,فاذهب أنت وربك فقاتالهم ,أما نحن فقاعدون هاهنا ولن
نقاتلهم .وهذا إصرا ٌر منهم على مخالفة موسى عليه السالم.
توجه موسى إلى ربه داعيًا :إني ال أقدر إال على نفسي وأخي,
َّ
فاحكم بيننا وبين القوم الفاسقين.
قال هللا لنبيه موسى عليه السالم :إن األرض المقدَّسة مح َّرم
على هؤالء اليهود دخولها أربعين سنة ,يتيهون في األرض
حائرين ,فال تأسف  -يا موسى  -على القوم الخارجين عن
طاعتي.
واقصص  -أيها الرسول  -على بني إسرائيل َخبَر ابنَ ْي آدم قابيل
وهابيل ,وهو خب ٌر حقٌ :حين قَدَّم ك ٌّل منهما قربانًا  -وهو ما
يُتَق َّرب به إلى هللا تعالى  -فتقبَّل هللا قُربان هابيل; ألنه كان تقيًا,
ولم يتقبَّل قُربان قابيل; ألنه لم يكن تقيًا ,فحسد قابي ُل أخاه,
وقال :ألقتلنَّك ,فَر َّد هابيل :إنما يتقبل هللا ممن يخشونه.

أهم الدروس المستفادة:

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

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات
الكريمة ,وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها
متابعة دقيقة مع السماح لهن باالستعانة بكتب
ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ,ثم
أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد أفضل المجموعات.

أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة

وردت باآليات الكريمة.

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

وضحي أهم الدروس

الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.








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

وقال هابي ُل واع ً
ظا أخاه :لَئنْ َم َددْتَ إل َّي يد َك لتقتُلني ال تَ ِج ُد مني
رب الخالئق أجمعين.
مثل ف ْعلك ,وإني أخشى هللا َّ
إني أريد أن ترجع حامال إثم قَ ْتلي ,وإثمك الذي عليك قبل ذلك,
فتكون من أهل النار ومالزميها ,وذلك جزاء المعتدين.
سه أن يقتل أخاه ,فقتله ,فأصبح من الخاسرين
فَزَ يَّنت لقابي َل نف ُ
الذين باعوا آخرتهم بدنياهم.
لما قتل قابي ُل أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده ,فأرسل هللا غرابًا
يحفر حفرةً في األرض ليدفن فيها غرابًا َميِّتًا; ليدل قابيل كيف
فتعجب قابيل ,وقال :أعجزتُ أن أصنع مثل
يدفن ُجثمان أخيه.
َّ
صنيع هذا الغراب فأستُ َر عورة أخي .ف َدفَنَ قابيل أخاه ,فعاقبه
هللا بالندامة بعد أن رجع بالخسران.
بسبب جناية القتل هذه ش ََرعْنا لبني اسرائيل أنه من قتل نفسا
بغير سبب من قصاص ,أو فساد في األرض بأي نوع من أنواع
الفساد ,الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس
جمي ًعا فيما استوجب من عظيم العقوبة من هللا ,وأنه من امتنع
عن قَ ْتل نفس ح َّرمها هللا فكأنما أحيا الناس جمي ًعا; فالحفاظ على
حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم .ولقد أتت بني
إسرائيل رسلُنا بالحجج والدالئل على صحة ما دعَوهم إليه من
كثيرا منهم بعد
ض عليهم ,ثم إن ً
اإليمان بربهم ,وأداء ما فُ ِر َ
مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود هللا بارتكاب محارم هللا
وترك أوامره.

س َ -و ا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم.
بيني معاني الكلمات التالية :فَال تَأْ َ

والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من
خالل شرح مفسر باالستعانة 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 األسئلة الموضح بها.

التقويم النهائي

المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

ت بها من
اذكري أهم الفوائد واإلستنباطات التي خرج ِ
دراستك لآليات الكريمة.

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
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