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األهداف العامة للنظام 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 للمادة 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)1
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي نظام المقررات
الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

تفسير سورة األعراف ( - )33 - 31تفسير سورة األعراف ( )43 – 40

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

تفسير سورة األعراف ( - )46 - 44تفسير سورة األعراف ()179 - 175
التعريف بسورة األنفال

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

مالحظات

مراحل نشأة علم التفسير -فضل التفسير -ضوابط التفسير

تفسير سورة األنفال ( - )4 - 1تفسير سورة األنفال ()25 - 20
التعريف بسورة يونس  -تفسير سورة يونس 2 - 1
تفسير سورة يونس ( - )10 - 3تفسير سورة يونس ()33 - 25
تفسير سورة يونس 64 - 57
التعريف بسورة هود  -تفسير سورة هود ()119 - 110
التعريف بسورة يوسف  -تفسير سورة يوسف 109 - 108

األربعاء والخميس إجازة مطوله
تفسير سورة يوسف ( - )111 - 110التعريف بسورة الرعد  -تفسير سورة الرعد (- 7
 - )15تفسير سورة الرعد ( - )28 - 19التعريف بسورة إبراهيم  -تفسير سورة إبراهيم (
30 - 24
سورة إبراهيم ( - )52 - 42التعريف بسورة الحجر  -تفسير سورة الحجر ()22 - 9
التعريف بسورة النحل  -تفسير سورة النحل ) 8 - 1
تفسير سورة النحل ( - )97 - 90تفسير سورة النحل ( - )117 - 112تفسير سورة النحل
( - )128 - 125التعريف بسورة اإلسراء  -تفسير سورة اإلسراء ) 39 - 23

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

أبرز المؤلفات الموثوقة في علم التفسير  -أقسام التفسير  -التقنية في خدمة التفسير
التعريف بسورة الفاتحة
تفسير سورة الفاتحة  -التعريف بسورة األعراف  -تفسير سورة األعراف ) 30 - 26
االحد اجازة مطولة

المادة
موضوع الدرس
التمهيد
إستراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

األحد االثنين

اليـوم
نظام مقررات
تفسير ()1
التفسير والتأويل – مراحل نشأة علم التفسيل
التاريخ
الحصة
ما التفسير ؟
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
المساعدة
االكتشاف□ التلقين
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي

الواجب

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

األنشطة التعليمية :
 مططدخل وتمهيططد إلثططارة انتبططاه الطالبططات بعططر
الوحدة .
 إبطراز األفكطار واإلفهطام الباقيطة للوحطدة بتقطديم األسطئلة األساسطية مطع مناقشطة المهمطات األدائيططة
التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عر المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيطب الكتطاب لهطا بقصطد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عر أهداف الوحدة  ،أطلب مطن الطالبطات
توضيح التفسير وفضله وضوابطه وأقسامه .
 أقدم للطالبات عر بور بوينت عطن مراحطل نشطأة علطم التفسطير  ،أطلطب مطن الطالبطات قطراءة
العططر جيططدا ومناقشططة المعلومططات التططي وردت فيططه فططي محاولططة مططنهن لتوضططيح مراحططل نشططأة
علم التفسير مع توضيح الهدف منه ومبرراته .
 أقطدم للطالبطات مطويططة عطن أبطرز المؤلفططات الموثوقطة فططي التفسطير  ،اطلطب مططن الطالبطات قططراءة
المطويططة بطريقططة عمليططة مركططزة تعتمططد علططى تحليططل المعلومططات التططي وردت بهططا مططن خططالل
إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهطوم شطامل عطن أبطرز المؤلفطات
الموثوقة في التفسير .
 أطلب مطن الطالبطات جمطع معلومطات عطن دور الحاسطب اآللطي فطي خدمطة التفسطير ويطتم ذلطك مطن
خالل االستعانة بشطبكة االنترنطت أو مطن خطالل مكتبطة المدرسطة  ،أقطدم الطالبطات المعلومطات فطي
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطرا.
 أطلطب مطن الطالبطات كتابططة مقالطة قصطيرة عططن التفسطير والتأويطل مطع توضططيح الهطدف مطن كتابططة
المقالة ومبرراتها.
 توزيع أوراق العمل ومناقشطة المجموعطات فيهطا .تختطتم الوحطدة بتقيطيم ذاتطي للطالبطات فطي تلطك
الوحدة .
بعطط

 تعريف التفسير :
هو مصدر الفعل فسر وهي تدل على الكشف والبيان .
واصطالحا  :بيان معاني القرآن الكريم .
أن تعرف الطالبة التفسير  تعريف التأويل :
لغة مأخوذة ن مادة أول وهو الرجوع إلى األصل .
واصطططالحا  :تفسططير الكططالم وبيططان معنططاه  ،ونفططس المططراد
بالكالم .
أن تعرف الطالبة التأويل
 مراحل نشأة علم التفسير :
 -1مرحلة الفهم والتلقي :
الفترة األولى  :عهد النبي . 
الفترة الثانية  :عهد الصحابة رضي هللا عنهم .
ان تذكر الطالبة مراحل الفترة الثالثة  :عهد التابعين رحمهم هللا .
نشأة علم التفسير
 -2مرحلة الكتابة والتدوين :
الفتططرة األولططى  :تططدوين التفسططير علططى أنططه بططاب مططن بططاب
الحديث
الفترة الثانية  :تدووين التفسير على أنه علم مستقل بذاته

الثالثاء

متابعة حل انشطة الكتاب

األربعاء

الخميس

األسططئلة واألنشطططة المتعلقططة بموضططوع

عرفي التفسير
عرفي التأويل

اذكري مراحل نشأة علم
التفسير

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
إلكتروني ًا 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

