تحضير مادة القرأن الكريم
الصف الثاني متوسط
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة 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 وثقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة ال رد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا 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 أكثر فايلية في بناء م تمعاتام.

ميال أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة اابتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في ن سيي الط لة وريايتاا بتربية إسممية متكاملة في خلقاا
و سماا ويقلاا ول تاا وانتمائاا إلى أمة اإلسمم.

-2

تدريب الطالبام يلى إقامة الصمة واألخذ بآداب السلوك وال ضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختل ة وخاصة الماارة الل وية والماارة العددية والماارام الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضويام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا يلياالالا فالالي ن سالالاا وفالالي بيئتاالالا اا تماييالالة وال رافيالالة لتحسالالن اسالالتخدام
ال ِّن َعم وتن

-6
-7

ن ساا وبيئتاا .

تربية ذوقان البديعي وتعاد نشاطان اابتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديان.
تنمية ويي الطالبة لتدرك ما يلياا من الوا بام ومالاا من الحقالو

فالي حالدود سال ِّني وخصالائص

المرحلة التي تمر باا وغرس حب وطناا واإلخمص لواة أمرها .
توليد الرغبة لدي الطالبام في اازدياد من العلم الناف والعمل الصالح وتدريبان يلى ااست ادة من
-8
أوقام ال راغ.
-9

إيداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

ااهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخل بأخم القرآن الكريم والعمل بي واانقياد ألحكامي.
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى ا يليي وسلم وإتباع هديي.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبام وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعري ان بحقيقة دينان حتى تنمو مشايرهن لحب الخير والصمح.
 -5ترويض الن س يلالى مقاومالة األهالواء ال اسالدة مال تنميالة الالدواف ال طريالة مالن غيالر إفالراط وا
ت ريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم بر ّبي وذلك بمعرفة العقائد والعبادام.
 -7إنشاء شخصية قواماا المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلمالي أن ا م ّطلال
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو بن ساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
يلى خ اياها .فاي تراقب ا في مي
ّ
من الكمال .
 -8ربط مي العلوم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة القرأن الكريم
 أن تعم المتعلمة أصول العقيدة الصحيحة في ن ساا وتتحصن يما يضادها.
 أن تدرك المتعلمة ثمرام اإليمان باهلل وممئكتي وكتبي ورسلي واليوم اآلخر واإليمان بالقدر.
 أن تعم المتعلمة محبة اإلسمم في ن سي وتدرك أن التمسك بي يحق السعادة في الدارين.
 أن توث المتعلمة صلتاا بكتاب ا تمو اة وح ظا ا وفاما ا وتدبراا ويمما.
 أن توث المتعلمة صلتاا بالسنة النبوية قراء اة وح ظا ا ويلما ا ويمما.
 أن تتربى المتعلمة يلى محبة ا وتقواه وخشيتي في قلوباا وتنقاد لشريي برضا وتسليم.
 أن تتربى المتعلمة يلى محبة الرسول صلى ا يليي وسلم وتوقيره وتعرف حقوقاا وتتأسى بي.
 أن تنمي المتعلمة محبتاا واقتداءها بالصحابة رضي ا ينام والتابعين لام بإحسان وتعرف حقوقام.
 أن تعم المتعلمة يقيدة الواء والبراء في ن وساا.
 أن تكتسب المتعلمة مناية ضد التقليد والتشبي المناي يني وتحذر المؤثرام الم سدة للدين والخل .
 أن تتزود المتعلمة بقدر مناسب من األحكام الشريية وتتعرف من خملاا يلى بعض حكم التشري .
 أن تطب المتعلمة العبادام واألحكام الشريية تطبيقا ا سليماا.
 أن تؤكد المتعلمة احتراماا لشعائر اإلسمم وأحكامي واألماكن المقدسة.
 أن تستثمر المتعلمة أوقاتاا بالناف الم يد.
 أن تتحلى المتعلمة باألخم الحميدة وتلتزم اآلداب الشريية في مي شؤوناا.
 أن تحرص المتعلمة يلى االتزام بمقومام الشخصية وتتربى يلى اايتزاز باا.
 أن تو ي المتعلم ميولي وطاقاتي وقدراتي و اة صالحة.
 أن يدرك المتعلمة مكانة العمل وأهميتي في اإلسمم.
 أن تحرص المتعلمة يلى اإلفادة من المن زام المعاصرة وف الضوابط الشريية.
 أن تتربى المتعلمة يلى حب األمر بالمعروف والناي ين المنكر وبث روح التناصح فيما بيناا ورفاقاا.
 أن تقدر المتعلمة العلماء وتعرف مكانتام وحقوقام.
 أن تعرف المتعلمة أحكام ال ااد في سبيل ا.
 أن تعتاد المتعلمة المحافظة يلى البيئة والممتلكام العامة والخاصة.
 أن تنشأ المتعلمة يلى احترام األسرة وتعرف مكانتاا وحقوقاا ومسئوليتاا فياا.
 أن تتو ي المتعلمة إلى الت كر والتأمل في الكون وما فيي من مخلوقام وتدرك نعم ا يلياا وتشكره يلياا وتحسن
استخداماا.
 أن تعرف المتعلمة مكانة المملكة العربية السعودية وما تتميز بي من حملاا راية التوحيد والديوة إليي ورياية
الحرمين الشري ين.
 أن تدرك المتعلمة أهمية الل ة العربية ومكانتاا في الدين وتعتز باا وتحرص يلى التزام التحدث باا.
 أن تتعرف المتعلمة يلى بعض خصائص دين اإلسمم.
 أن تعرف المتعلمة خصائص أمة اإلسمم وتعم شعورها باانتماء إلياا واايتزاز باا.
 أن تكتسب المتعلمة ماارام ااتصال والت كير العلمي المناسب لسناا.

توزي مناج مادة ( القرآن الكريم )
األسبوع
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3
4
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6
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من
ااحد
1443/5/1هـ
ااحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

ااثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

ااحد
1443/5/22هـ
ااحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
ااحد
1443/6/13هـ
ااحد
1443/6/20هـ
ااحد
1443/6/27هـ
ااحد
1443/7/5هـ
ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثمثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

ااحد
1443/7/19هـ

الثمثاء
1443/7/21هــ

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

الدروس
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )1-10سورة الصف (حفظ ) من
آية ()1-4
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )11-12سورة الصف (حفظ ) من
آية ()5-6
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )21-29سورة الصف (حفظ ) من
آية ()7-9

ااحد ا ازة مطولة
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )30-34سورة الصف (حفظ ) من
آية ()10-13
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )35-40سورة الصف (حفظ ) من
آية ()14

إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )41-45سورة النور (تالوة ) من
آية ()46-53
سورة النور (تالوة ) من آية ( - )54-58سورة النور (تالوة ) من
آية ()59-61
سورة النور (تالوة ) من آية (-62آخر السورة)

األربعاء والخميس إ ازة مطولي
سورة الفرقان (تالوة ) من آية ( - )1-16سورة الفرقان (تالوة )
من آية ()17-31
سورة الفرقان (تالوة ) من آية ( - )32-44سورة الفرقان (تالوة )
من آية ()45-60
سورة الفرقان (تالوة ) من آية (– 61آخر السورة)

األربعاء والخميس إ ازة مطولة

ااختبارام

ممحظام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطمب لل صل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتصف ال صل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف ال صل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إ ازة ال صل الدراسي الثاني
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التاريخ

للصف ( الثاني المتوسط )

القرأن الكريم – الصف ثاني متوسط – ال صل الدراسي األول
العنوان  /ــــــــــــــــــ

رقم الوحدة  /الدرس :تالوة سورة النور

الصف :ثاني متوسط

الفكرة

المادة :القرأن الكريم

أخرى:

الكبرى :سورة النور هي سورة اآلداب اا تمايية إناا سورة تعنى بشؤون الناس داخل بيوتام إناا تعنى بكي ية الح اظ يلى أدب
العمقام بين أفراد الم تم وكيف نصل إلى حالة من اانس ام وال ضيلة في م تمعنا وكيف ننقيي من ال ساد والرذيلة.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 ترايي آداب التموة.
 تتلو آيام السورة تموة م ودة.
 تذكر أبرز الموضويام التي ناقشتاا سورة النور.
 تعدد بعض فضائل سورة النور.
 تبين أسباب نزول اآليام الكريمة إن و دم.
 تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة.
 توضح بعض معاني الكلمام ال ريبة في اآليام.
 ترايي أحكام الت ويد التي درستاا أثناء التموة.

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 سورة النور (مدنية) نزلم بعد سورة الحشروهي في ترتيب المصحف بعد سورة المؤمنون
ويدد آياتاا  64آية.
 سورة تشتمل يلى تو ياام وإرشادام يظيمة. معال ة الضعف في التموة يكون بالتدريب وتعلمأحكام الت ويد.
المعارف
ستعرف المتعلمات:

 التالوة الصحيحة المجودة لآليات .
 أحكام تجويدية من اآليات .
 معاني بعض الكلمات .
 توجيهات وإرشادات لآليات .

األسئلة األساسية :
-

 :ما آداب تموة القرآن الكريم؟
 :هل سورة النور مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضويام التي تحدثم فياا سورة النور؟
 :أكملي من إرشادام السورة .................و................

-

 :استخر ي حكما ا ت ويديا ا من هذه اآليام.

 :حددي موق السورة من المصحف الشريف.
 :كم يدد آيام سورة النور؟

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
اكتساب ات اهام وقيم في م ال تموة القرآن الكريم.
تموة اآليام تموة م ودة.
معرفة بعض المعاني وأسباب النزول إن و دم.
تكوين ات اه إي ابي نحو تطبي تو ياام اآليام الكريمة.
بيان تو ياام وإرشادام اآليام.
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 وجوب عبادة هللا
ربي

أن تحضر الطالبات قصة توضح معني سورة
النور

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

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
 .مدخل يكون بكتابة اسم السورة يلى السبورة وتحديد بداية
الدرس ال ديد وناايتي كتمايد إلثارة انتباه الطالبام وهي ما
تسمى بالتايئة الحافزة.
أبدأ بذكر بعض آداب تموة القرآن الكريم وبعض أحكام الت ويد
وفضل تموة القرآن الكريم وذكر أسباب نزول السورة إن و دم
والمعنى العام لآليام أو قصة تحوي يبرة أو يظة.
أقوم بابراز األفكار واألفاام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة
األساسية م مناقشة المامام األدائية التي تعمل يلى تحقي
هذه األهداف واألفاام.
تقسيم الطالبام لعدة م مويام وتحديد مامة لكل فرد في هذه
الم موية.
تموة نموذ ية لآليام من (المعلمة أو شريط تس يل أو سي دي
كمبيوتر) ومتابعة مي الطالبام بوض اإلصب تحم الكلمة التي
تتلى.
إيادة تموة اآليام م ترديد اآليام بعد القارئ بحيث تكون
اآليام م زأة إلى مقاط ص يرة ليستطعن الطالبام الترديد.
تموة الطالبام لآليام بصوم منخ ض وذلك أثناء ت ايز
السبورة وترتيباا يلى النحو التالي:
 كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام الت ويد
المناسبة لمناقشتاا م الطالبام.
 يرض دول لبعض الكلمام التي يصعب يلى الطالبام نطقاا
وتدريب الطالبام يلياا.
 دول الكلمام ومعناها.
 دول للمقارنة بين كلمتين.
تموة طالبة من كل م موية لآليام المعروضة يلى السبورة
ومناقشة الم مويام في ذلك.
توزي بروشور فيي مختصر لآلداب التموة ومعاني اآليام
وأحكام الت ويد الواردة فياا وأسباب النزول وتو ياام
وإرشادام اآليام.
تدريب الطالبام يلى الكلمام التي يصعب يليان تموتاا من
خمل ال دول المو ود يلى السبورة.
مناقشة الطالبام في المعنى العام لآليام.
تموة طالبة بعد األخر من كل م موية وتصويب األخطاء لاا
من قبل طالبة محددة من الم موية م التو يي لل مي .
مسابقة بين الم مويام في تموة اآليام.
يقد اختبار للسورة ويتم فيي التصحيح من قبل الطالبام بالتبادل
فيما بينان م تو ياان للتدرب يلى التقويم الذاتي.
في النااية أطلَب من الطالبام كتابة قصة من اآليام –
تن يذ مطوية ين القرآن الكريم ين أهم التو ياام
واإلرشادام التي تضمنتاا اآليام الكريمة.

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن فضل
سورة النور باالستعانة بشبكة االنترنت او
من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صغير ال يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين والمعلمام
ا َو َب َر َكا ُت ُي
الس َم ُم َيلَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مادة القرآن الكريم
لل صل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع الملك يبدا  +الطريقة البنائية  +ااستراتي يام الحديثة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج ال وف

المرفقام
ثمثة يروض بور بوينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
س مم التقويم والماارام حسب نظام نور
+

م لدام اختبارام متنويي
+
أورا قياس لكل درس
+
أورا يمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مي ال ترام
+
اثراءام

شرح متميز بال يديو ل مي دروس المناج

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

ويمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترونيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين اايميل او ال يدكس 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 طري اايميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباية ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي ااسبوع 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 ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

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

