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األهداف العامة لنظام المقررات










تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفلة ورعايتها تربيها إسالمية متكاملة ،في خلقها وجسمها ،وعـقلها،
ولغـتـها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
تدريبها على إقامة الصالة ،وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفها بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية ،لتحسن استخدام النعم وتنفع نفسها وبيئتها.
تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي تمر بها
وغــرس حب وطنها واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف الخاصة لمادة التفسير













إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات والحروف والجمل نطقا
سليما.
حفظ الطالبات قدرا مناسبا من القران الكريم.
تنشئة الطالبات على توقير كتاب هللا تعالى
إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب هللا ،بما يناسب المرحلة العمرية.
تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه
تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.
تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري
غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الطالبات .
تعليم الطالبات آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما يتلونه من آيات
تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا

توزيع منهج مادة (التفسير)2
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي نظام المقررات
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

علوم القران ونشأتها  -الوحي نزول القران الكريم

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

أسباب نزول القران  -المكي والمدني  -النسخ في القران الكريم

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

جمع القرآن الكريم  -القراءات والقراء
االحد اجازة مطولة

4
5

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الرسم العثماني  -ترجمة معاني القرآن

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

التعريف بسورة البقر ة  -سورة البقرة ( - )16 - 1سورة البقرة 157 - 114

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

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

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 البقرة ( - )169 - 158سورة البقرة ()207 - 196
 سورة البقرة ( - )256 - 255سورة البقرة ()286 – 285التعريف بسورة آل عمرا ن  -سورة آل عمران ()32 - 28
سورة آل عمران ( - )107 - 102سورة آل عمران ()115 – 113
سورة آل عمران ( - )151 - 133سورة آل عمران ()200 - 190
التعريف بسورة النساء  -سورة النساء ) )32 – 27

األربعاء والخميس إجازة مطوله
سورة النساء ( - )36سورة النساء ()42 - 40
سورة النساء ( - )65 - 58سورة النساء ( )121 – 114
التعريف بسورة المائدة  -تفسير سورة المائدة ()3 - 1
تفسير سورة المائدة ( )34 – 33
التعريف بسورة األنعام  -تفسير سورة األنعام ()70 - 68
تفسير سورة األنعام ( - )153 - 151تفسير سورة األنعام ) )165 – 159

األربعاء والخميس إجازة مطوله
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
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األنشطة التعليمية :


 تعريف علم القرآن :
العلم الذي يتناول األبحراث المتعلقرة برالقرآن ،مرن حيرث معرفرة
أسررررباب النررررزول ،وجمررررع القرررررآن وترتيبرررره ،ومعرفررررة المكرررري
والمدني ،والناسخ والمنسرو ،،والمحكرم والمتشرابه ،إلرى غيرر
ذلررك ممررا لرره صررلة بررالقرآن ،ويسررمى بأصررول التفسررير لتناولرره
أن تعررررف الطالبرررة علرررم العلوم التي ال بد للمفسر من العلم بها.
 تأريخ علوم القرآن :
القرآن
 -1ما قبل عصر التدوين :
أن توضررررررررح الطالبررررررررة كان القرآن ينزل على الرسول كان القررآن ينرزل علرى الرسرول
عن شيء منه ففسره لهم وبينه.
تأريخ علوم القرآن
ومن أشهر المفسرين في هذه الفترة :
الخلفاء األربعة وابن مسعود وابن عباس .
 -2عصر التدوين :
بدأ التدوين في القرن الثاني الهجري ،فجمع بعض العلماء ما
روي من تفسير القرآن وعلومه عن رسول هللا أو الصحابة أو
التابعين ومن هؤالء يزيد بن هارون السلمي وأبو عبيدة بن
القاسم بن سالم وابن قتيبة .














الواجب

مرردخل وتمهيررد إلثررارة انتبرراه الطالبررات بعرررض بعررض األسررئلة واألنشررطة المتعلقررة
بموضوع الوحدة .
إبرررراز األفكرررار واإلفهرررام الباقيرررة للوحررردة بتقرررديم األسرررئلة األساسرررية مرررع مناقشرررة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرررض المعرفررة والمهررارة والخبرررة التعليميررة المررراد إكسررابها للطالبررات بترتيررب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحردة تلرو األخررى وذلرك حسرب إسرتراتيجية التردريس
المناسبة وهي كالتالي :
مررن خررالل العمررل علررى شرركل مجموعررات تعاونيررة وبعررد عرررض أهررداف الوحرردة ،
أطلب من الطالبات توضيح علوم القرآن .
أقدم للطالبات عرض بور بوينرت عرن نرزول القررآن وأسرباب نزولره  ،أطلرب مرن
الطالبررات قررراءة العرررض جيررداة ومناقشررة المعلومررات الترري وردت فيرره فرري محاولررة
منهن لتوضيح نزول القرآن وأسباب نزوله مع توضيح الهدف منه ومبرراته .
أقدم للطالبات مطوية عرن ضروابط مهمرة فري النسرخ  ،اطلرب مرن الطالبرات قرراءة
المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بهرا مرن
خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسرة والفرعيرة للخرروم بمفهروم شرامل
عن ضوابط مهمة في النسخ .
أطلب مرن الطالبرات جمرع معلومرات عرن الحكمرة مرن وقروع النسرخ ويرتم ذلرك مرن
خررالل االسررتعانة بشرربكة االنترنررت أو مررن خررالل مكتبررة المدرسررة  ،أقرردم الطالبررات
المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراة.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن النسخ في القررآن الكرريم مرع توضريح
الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

متابعة حل انشطة الكتاب

عرفي علم القرآن

وضحي تأريخ علوم
القرآن

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

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

ويمكنكم كذالك 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  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

