تحضير مادة القرآن الكريم
( تحفيظ )
الصف األول متوسط
التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام المفيالدة واات اهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطالبام ليشبوا ر ااا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحيالاة وايالين بعقيالدتام مالدافعين يناالا ويالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير الم تمال اقتصالاديا وا تماييالا واقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة الفرد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصاللحة الفالرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
مفيدا لذاتي كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خمل القضاء يلالى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لام حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فايلية في بناء م تمعاتام.

ميال أبنالاء األمالة بشالكل

 .1تمكين العقيالدة اإلسالممية فالي نفالس المالتعلم و علاالا ضالابطة لساللوكي
وتصرفاتي وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيتي في قلبي.
 .2تزويده بالخبرام والمعارف الممئمة لس ِّني حتى يل َّم باألصول العامة
والمبادئ األساسية للاقافة والعلوم.
 .3تشويقي إلى البحث ين المعرفة وتعويده التأمل والتتب العلمي.
 .4تنميالالة القالالدرام العقليالالة والماالالارام المختلفالالة لالالد المالالتعلم وتعاالالدها
بالتو يي والتاذيب.
 .5تربيت الالي يل الالى الحي الالاة اا تمايي الالة اإلس الالممية الت الالي يس الالودها اإلخ الالاء
والتعاون وتقدير التبعة وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبي يلى خدمة م تمعي ووطني وتنميالة روح النصالو واإلخالمص
لواة أمره.
 .7حفالالالز همتالالالي اسالالالتعادة أم الالالاد أ ة َّمتالالالي المسالالاللمة التالالالي ينتمالالالي إلياالالالا
واستئناف السير في طريق العزة والم د.
 .8تعويالالده اانتفالالاق بوقتالالي فالالي القالالراءة المفيالالدة واسالالتامار فراغالالي فالالي
األيم الالالال النافع الالالة وتص الالالريف نش الالالاطي بم الالالا ي ع الالالل شخص الالاليتي
اإلسممية مزدهرة.
 .9تقويالالة ويالالي المالالتعلم ليعالالرف -بقالالدر سالالني -كيالالف يوا الالي اإلشالالايام
المضللة والمذاهب الادامة والمبادئ الدخيلة.
 .10يداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

تنمية قدرة المتعلم يلى قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من

مخار اا الصحيحة ومراياة صحة الضبط .


تطبيق أحكام الت ويد بالتقليد والمحاكاة.



التخلق بالقرآن الكريم وآدابي و اانقياد ألحكامي والعمل بي.



تنمية حب القرآن لد المتعلم وتقديسي واارتباط بي والميل إلى قراءتي
وترتيلي

توزي مناج مادة ( القرآن الكريم (حفظ) )
األسبوق

التاريخ

2

ااحد
1443/5/8هـ

الخميس
1443/5/12هـ

3

الخميس
ااانين
1443/5/16هـ 1443/5/19هـ

4

الخميس
ااحد
1443/5/22هـ 1443/5/26هـ

1

5

الخميس
ااحد
1443/5/29هـ 1443/6/3هـ
الخميس
الخميس
1443/6/3هـ 1443/6/10هـ

6

الخميس
ااحد
1443/6/13هـ 1443/6/17هـ

7

الخميس
ااحد
1443/6/20هـ 1443/6/24هـ

8

الامااء
ااحد
1443/6/27هـ 1443/6/29هـ

9
10
11
12
13

الخميس
ااحد
1443/7/9هـ
1443/7/5هـ
الخميس
ااحد
1443/7/12هـ 1443/7/16هـ
الامااء
ااحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ
الخميس
ااحد
1443/7/26هـ 1443/7/30هـ
الخميس
ااحد
1443/8/7هـ
1443/8/3هـ

الدروس
سورة ابراهيم من آية ()10-14( – )6-9( – )1-5
– ( +)24-22( – )21-15مراجعة وتسميع
سورة ابراهيم من آية (– )36-31( – )30-25
( +)52-46( – )45-41( – )40-37مراجعة
وتسميع
سورة الرعد من آية ()14-16( – )6-13( – )1-5
– ( +)20-17مراجعة وتسميع

ااحد ا ازة مطولة
سورة الرعد من آية (-35( – )34-29( – )28-21
+)43-38( – )37
مراجعة وتسميع سورة يوسف ()1-14
تفييم الفترة األولي

إ ازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ
حتى 1443/6/10هـ
سورة يوسف من آية (– )30-23( – )22-15
( +)52-44( – )43-38( – )37-31مراجعة
وتسميع
سورة يوسف من آية (– )69-64( – )63-53
( +)95-87( – )86-79( – )78-70مراجعة
وتسميع
سورة يوسف من آية (+ )104-111( – )96-103
مراجعة وتسميع

األربعاء والخميس إ ازة مطولي
تقييم الفترة الثانية
التقييم النهائي
تابع التقييم النهائي

األربعاء والخميس إ ازة مطولة

ااختبارام

ممحظام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطمب للفصل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتصف الفصل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف الفصل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إ ازة الفصل الدراسي الااني

من
ااحد
1443/5/1هـ

إلى
الخميس
1443/5/5هـ

للصف ( األول المتوسط )

الدراسام اإلسممية – الصف األول متوسط – الفصل الدراسي األول
رقم الوحدة  /الدرس :ـــــــ

العنوان  /حفظ سورة إبراهيم.
المادة  :حفظ القرآن الكريم – أخرى:

الصف :األول متوسط

مدارس تحفيظ القرآن الكريم

الفكرة الكبرى :كثير من الناس إذا سئل :ما هي أعظم نعم هللا عليك؟ سيجيب باألمور المادية (الزوجة أو األوالد أو
البيت أو المال) ،وإذا سئل بالمقابل عن أعظم مصيبة ،سيذكر المشاكل الدنيوية وخسارة المال وضياع التجارة...
لتصحح هذا المفهوم وتوضح أن أعظم نعمة في الوجود هي نعمة اإليمان وأن أسوأ نعمة هي
فتأتي سورة إبراهيم
ّ
نعمة الكفر والبعد عن هللا تعالى.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oترايي آداب تموة القرآن الكريم كالطاارة واإلنصام واحترام المصحف.
 oتتلو آيام السورة تموة م ودة.
 oحفظ اآليام الكريمة حفظا ا متقنا ا م مراياة سممة النطق.
 oترتل اآليام الكريمة وتحسن الصوم في القراءة.
 oتوضو بعض معاني الكلمام ال ديدة في اآليام الكريمة.
 oتستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
 oتذكر أبرز الموضويام التي ناقشتاا اآليام الكريمة.
 oتعدد بعض فضائل سورة إبراهيم.
 oتحدد موق سورة إبراهيم من المصحف الشريف.
 oترايي أحكام الت ويد التي درستاا أاناء التموة.

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 oسورة إبراهيم سورة نعمة اإليمان ونقمة الكفر
سميم باسم سيدنا إبراهيم كنموذج لمن استشعر
نعمة هللا الكاملة وأدّ حق شكرها.

المعارف
ستعرف المتعلمات:
 oالتموة الصحيحة الم ودة لآليام.
 oأحكام ت ويدية من اآليام.
 oمعاني بعض الكلمام.

o

تو ياام وإرشادام لآليام.

األسئلة األساسية :
س
س
س
س
س
س
س
س

 :ما آداب تموة القرآن الكريم؟
 :هل سورة إبراهيم مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضويام التي تحدام فياا سورة إبراهيم؟
 :أكملي من إرشادام السورة .................و................
 :استخر ي حكما ا ت ويديا ا من هذه اآليام.
 :حددي موق سورة إبراهيم من المصحف الشريف.
 :كم يدد آيام سورة إبراهيم؟
 :يددي بعض فضائل سورة إبراهيم.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
o

اكتساب ات اهام وقيم في م ال حفظ القرآن الكريم.

o

تموة اآليام تموة م ودة.

o

تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن و دم.

o

تكوين ات اه إي ابي نحو حب تموة القرآن الكريم.

o

بيان تو ياام وإرشادام اآليام.

o

ذكر األحكام الت ويدية الواردة في اآليام.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

عمل أبحاث من االنترنت عن كم عدد آيات
السورة

أن تحضر الطالبات قصة توضح أسباب نزول
اآليات الكريمة

أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o

o

o

o
o

o

تهيئةةة وتمهيةةد بعةةرة قصةةة مةةن الحيةةاة حةةول
موضوع الوحدة ومناقشة الطالبات فيها ثم طرح
سةةةةةنال مناسةةةةةب للتفكيةةةةةر والمناقشةةةةةة تمهيةةةةةد
لموضوع الوحدة
أقوم بعرة بطاقةات كتبةت فيهةا المفةردات لهةذ
الوحدة أو بروشور توضيحي تقوم أحد الطالبات
بقراءتهةةا ومتابعةةة جميةةع الطالبةةات ألخةةذ فكةةةرة
عامة عن الوحدة كاملة.
عةةرة األسةةئلة األساسةةية واإلفهةةام الباقيةةة عةةن
طريةةةق عةةةرة المفةةةردات والعبةةةرات التعليميةةةة
لةةةةدروس الوحةةةةدة عةةةةن طريةةةةق جةةةةدول الةةةةتعلم
وإستراتيجية (ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف
 مةةاذا تعلمةةت) فتقةةوم المعلمةةة بتوزيةةع الجةةدولالمعةةةد لةةةذلك وتوزيعةةةا علةةةى الطالبةةةات ثةةةم تقةةةوم
الطالبات بتسجيل ما يعرفونا عن المفردة وتقوم
المعلمةةةة بعةةةد االطةةةالع علةةةى الجةةةداول بعةةةرة
معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرة فةو
الةةةةةةرأس بشةةةةةةفافيات أو شةةةةةةرائح البوربوينةةةةةةت
ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فرد
في المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم.
عمل أبحةاث لمفةردات الةدرس مةن الطالبةات عةن
طريةةق تقسةةةيم المفةةردات علةةةى المجموعةةات ثةةةم
عرة كل مجموعة لبحثها ومناقشتا فةي حصةة
مع المعلمة.
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على
المجموعةةةةةات وتحديةةةةةد مفةةةةةردات خا ةةةةةة لكةةةةةل
مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ العريطةة التةي
توضةةح هةةذ المفةةردات ثةةم مناقشةةتها مةةع جميةةع
المجموعات ومالحظة ومتابعةة وتعزيةز المعلمةة
فةةةةي حصةةةةة لةةةةذلك ويمكةةةةن االسةةةةتعانة بعةةةةرائط
المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة

 انتبا الطالبات بعرة بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية

حيحة

 التركيز على جمع معلومات عن أسباب
نزول اآليات الكريمة باالستعانة بشبكة
االنترنت او من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال
سطرا

غير ال يزيد عن عشرين

 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة معلمين ومعلمام مدراس تحفيظ القرآن
السمم يليكم ورحمة هللا وبركاتي
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواق التحاضير
وحدام مشروق الملك يبدهللا  +الطريقة البنائية  +ااستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج ال وف

المرفقام
اماة يروض بور بوينم مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
س مم التقويم والماارام حسب نظام نور
+
م لدام اختبارام متنويي

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق يمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مي الفترام
+
ااراءام

شرح متميز بالفيديو ل مي دروس المناج

التوصيل للرياض والخرج م انا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساية الى  72ساية)

ويمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترونيا ا ين طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين اايميل او الفيدكس ل مي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية ملونة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طريق اايميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباية يادية  80لاير
سعر المادة م السي دي طباية ملونة  150لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير للفيدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي ااسبوق الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابام بنوك بإسم "سعد يبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
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 البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك اانماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل يبر الواتس أو ااتصال تليفونيا يلى احدي اارقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

