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األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه،
ويسعى إلى تحقيق اآلتي:













المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه
المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف  ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس
بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من
قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج  ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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األهداف العامة لمادة التفسير

 أن تتأمل الطالبات آيات القرآن الكريم عند تعلمها ليعلموا بما فيها من أحكام شرعية.
 تدريب الطالبات على قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة والتدبر لما في آياته .
 أن تتعرف الطالبات على أسباب نزول اآليات أو السور التي يدرسونها إن وجدت. .
 تربية الطالبات على القدرة على تفسير آيات القرآن الكريم من غير تأويل وال تحريف.
 تعليم الطالبات على التوصل إلى الفوائد واألحكام التي تشملها اآليات والتعررف علرى مرا تحتويره مرن
عبر ومواعظ .
ِ
أن تطبّق الطالبات ما يتوصلون إليه من فوائد و أحكام في حياتهم الواقعية ويعتبروا بما يتضمنه القررآن
الكريم من حكم و أمثال وقصص للعبرة. .
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توزيع منهج مادة (التفسير)2
األسبوع

التاريخ

البرنامج المشترك

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

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الرسم العثماني  -ترجمة معاني القرآن

5

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

جمع القرآن الكريم  -القراءات والقراء
االحد اجازة مطولة

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

من

إلى

مالحظات
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الدرس

الوحدة األولى – علوم القرآن ونشأتها وتطورها

اليوم

التمهيد

ماذا تعرف عن علوم القرآن ؟

التاريخ

المواد
والوسائل

الكتاب المدرسي – السبورة – باوربوينت  -أقالم

الحصة -
الفصل

األهداف السلوكية

يتوقع من الطالبة بعد الدرس
أن -:
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بيان المراد بعلوم القرآن
الكريم .
التعرف على تاريخ نشأة
علوم القرآن الكريم .
ذكر أشهر المفسرين من
الصحابة والتابعين .
ذكر أبرز المؤلفات في علوم
القرآن الكريم ...

التقويم

استراتيجية التدريس
فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس
التبادلي  +القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة
البطاقات فكر ،زواج ،شارك  +البطاقات
المروحية  +الرؤوس المرقمة & أخرى ...

المحتوي التعليمي واالجراءات واألنشطة

أقوم بإجراء عصف ذهني للطالبات حول عنوان الدرس والمقصود به .
علوم القرآن مصطلح مكون من كلمتين:
 – 1علوم :جمع علم وهو مصدر مرادف للفهم و المعرفة واإلدراك.
– 2القرآن لغة :مصدر مرادف للقراءة،وهي التالوة
اصطالحا :كالم هللا ،المنزل على محمد
القرآن
ً
تعريف علوم القرآن:
العلم الذي يتناول األبحاث المتعلقة بالقرآن ،من حيث معرفة أسباب النزول ،وجمع القرآن وترتيبه ،ومعرفة المكي والمدني،
والناسخ والمنسوخ ،والمحكم والمتشابه ،إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن ،ويسمى بأصول التفسير لتناوله العلوم التي ال بد
للمفسر من العلم بها.
ثانياً :تاريخ علوم القرآن:
ينقسم تاريخ علوم القرآن عند بعضهم إلى فترتين رئيستين هما:
أ – الفترة األولى :ما قبل عصر التدوين:
كان القرآن ينزل على الرسول حسب الوقائع ،فيفهمه الصحابة -رضوان هللا عليهم ،-وربما سألوا النبي عن شيء منه ففسره
لهم وبينه
أشهر المفسرين :اشتهر من الصحابة :الخلفاء األربعة ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وأبي بن كعب ،وزيد بن ثابت-،رضي هللا
عنهم .وما روي عنهم ال يتضمن تفسي ًرا كامالً للقرآن ،وإنما بعض معاني اآليات ،ومن التابعين اشتهر من تالميذ ابن عباس
بمكة :سعيد بن جبير ،ومجاهد ،وعطاء بن رباح ،ومن تالميذ ابن مسعود بالعراق :علقمة بن قيس ،وعامر الشعبي ،والحسن
البصري
ب – الفترة الثانية :عصر 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 ت  117ه  2-وكيع بن الجراح ت  197ه  3-سفيان ابن عيينة ت  198ه

الواجب :هل يتضمن تفسير الصحابة كامل القرآن الكريم؟ بيني ذلك

س  :1بم فسر الرسول صلى
هللا عليه وسلم الظلم والقوة
في قوله تعالىﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭼ
وقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭼ؟

س  :2ما سبب جمع عثمان -
رضي هللا عنه -القرآن الكريم
في مصحف واحد؟
س  :3هل يتضمن تفسير
الصحابة كامل القرآن الكريم؟
بيني ذلك.
س  :4ما الفرق بيني الفترة
األولى والثانية في تاريخ علوم
القرآن؟
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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
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+
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
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)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
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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
----------------------------------------------
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بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
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---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
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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
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0558396004
0558396119
0505107025

البرنامج المشترك

