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األهداف العامة للمادة
.1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في
قلبه.
.2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،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.
.7تحفيز 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.

األهداف الخاصة للمادة






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.

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

سورة النور (تالوة ) من آية ( - )1-10سورة الصف (حفظ ) من آية ()1-4

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة النور (تالوة ) من آية ( - )11-12سورة الصف (حفظ ) من آية ()5-6

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سورة النور (تالوة ) من آية ( - )30-34سورة الصف (حفظ ) من آية ()10-13

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

سورة النور (تالوة ) من آية ( - )35-40سورة الصف (حفظ ) من آية ()14

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 النور (تالوة ) من آية ( - )41-45سورة النور (تالوة ) من آية ()46-53

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة النور (تالوة ) من آية ( - )54-58سورة النور (تالوة ) من آية ()59-61

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سورة الفرقان (تالوة ) من آية ( - )1-16سورة الفرقان (تالوة ) من آية ()17-31

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

سورة الفرقان (تالوة ) من آية ( - )32-44سورة الفرقان (تالوة ) من آية ()45-60

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 النور (تالوة ) من آية ( - )21-29سورة الصف (حفظ ) من آية ()7-9

االحد اجازة مطولة

سورة النور (تالوة ) من آية (-62آخر السورة)

األربعاء والخميس إجازة مطوله

سورة الفرقان (تالوة ) من آية (– 61آخر السورة)

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

القرآن الكريم 2م
المادة/الصف
تالوة سورة النور من 7 - 1
موضوع الدرس
فسري معنىَ :ف َت َعالَى هللاُ.
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة
مضمون اآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم
الدروس المستفادة من
اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في
معجزة القرآن والتحدي
بها.
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هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناها ،وأوجبنا العمل بأحكامها ،وأنزلنا فيها دالالت
واضحات؛ لتتذكروا  -أيها المؤمنون  -بهذه اآليات البينات ،وتعملوا بها .الزانية والزاني
ُ
عقوبة كل منهما مائة جلدة بالسوط ،وثبت في السنة مع
اللذان لم يسبق لهما الزواج،
هذا الجلد التغريب لمدة عام .وال تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها ،إن
َ
العقوبة عدد من
كنتم مصدقين باَّلل واليوم اآلخر عاملين بأحكام اإلسالم ،وليحضر
واعتبارا.
وزجرا وعظة
المؤمنين؛ تشني ًعا
ً
ً
الزاني ال يرضى إال بنكاح زانية أو مشركة ال ُتقِر بحرمة الزنى ،والزانية ال ترضى إال
بنكاح زان أو مشرك ال ُيقِر بحرمة الزنى ،أما العفيفون والعفيفات فإنهم ال يرضون بذلك،
و ُح ِّرم ذلك النكاح على المؤمنين .وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب،
وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب.
سا عفيفة من النساء والرجال مِن دون أن يشهد معهم أربعة
والذين يتهمون بالفاحشة أنف ً
شهود عدول ،فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة ،وال تقبلوا لهم شهادة أبدًا ،وأولئك هم
الخارجون عن طاعة هللا.

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

اتل اآليات الكريمة تالوة
أقرأ اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت عالي وواضح
ِ
صحيحة مجودة.
يصل لمسامع الطالبات أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم
فسري بعض المعاني
أقوم باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
والمفردات التي وردت
تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل طالبات
باآليات الكريمة.
الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز شديد.
وضحي مضمون اآليات
أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض المعاني
الكريمة
والمفردات التي وردت باآليات الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن
بيني أهم الدروس
فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار
المستفادة من اآليات
والمناقشة ،ثم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.
الكريمة.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض
حلي ورقة العمل الخاصة
مناقشة وتوضيح مضمون اآليات الكريمة ،وأقوم بمتابعة
بالدرس.
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 والفوائد المستنبطة من
اآليات الكريمة 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
أوزع ورق العمل على الطالبات ،ثم أساعدهن في اإلجابة
على األسئلة الموضحة به.

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة 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  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
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

