مادة التفسير1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)

التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرررا العقيررإلس ايةررلصية الوررحيحة المعررارت الميررارات المايررإلس ا الارررات القرريم المرغوبررة لررإل
الطلب ليشبوا رجا ا -أ نساء فارمين لإل ررم في الحياس ،اعين بعقيإلايم صرإلافعين عهيرا عراصلين فري
ضوئيا لخير الإلنيا اآلخرس صعا.
 -2اروفير الكروادر البشررية اللمصرة لتطروير الملتمر اقتوراديا اجتماعيرا اقافيرا بمرا يخرإلم خطرط التهميرة
الطموحة في المملكة يإلف رذه الخطط صن نلاح إلى نلاح.
 -3الحرص على صورلحة الاررد اللماعرة صعرا  ،فيرو يبت ري صورلحة الاررد صرن خرلل اعليمري اعليمرا افيرا
صايإلا لذااي  ،ما يبت ي صولحة اللماعة بايفادس صما يتعلمي األفراد لتطوير الملتم بووراين :
أ ) صباشرررررررررررس
ب ) غير صباشرس

لرررررررررر صررررررررررن

خررررررررررلل ايةرررررررررريام فرررررررررري اينتررررررررررا

ل صن خلل القضاء على األصية  ،نشر الوعي

لإل جمي أبهاء األصة بشكل يضمن ليم حياس اعية صستهيرس
د را أ ثر فاعلية في بهاء صلتمعاايم .

التهميررررررررررة .

أهداف تدريس مادة التفسير

 -1از يإل الطالبات بالمعلوصات الوحيحة العبادات األخلق بمعهى إ سابين الميهة الوحيحة.
 -2اوحيح صا يكون صحيحا ا في صعرفة الطالبات حول عباداين اعرياين بيا.
 -3ارجمة المعلوصات إلى ةلوك لتحبيبين بالعبادس فترإلري

صرادس التاسرير يلر أن اعطري نووصرا ا

حية نووص جاصإلس صيّتة.
 -4أن احسن الطالبات األررإلات السرابقة

لر أن نعمرل علرى از يرإلرن بيرا اورحيح صرا قرإل يكرون

خاطئاا.
 -5اإلري الطالبات على اةتهساخ األحكام صن القرآن السهّة.
 -6دراةررة اآليررات القرآنيررة األحاديررن الهبويّررة المتعلّقررة بالموضرروعات التاسرريرية فيميررا ،رهررا
يتحقّق الربط بين التاسير باقي الار ع.
 -7أن اسررراعإل المعلمرررة الطالبرررات فررري أن ارررإلرك أررررإلات التشرررري ايةرررلصي المورررالح الارديرررة
ا جتماعية الإليهية الإلنيوية التشريعية

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (التفسير)1
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي نظام المقررات
مالحظات

الدروس

من
االحد
1443/5/1هـ

إلى
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

ااسير ةورس األعرات ( - )33 - 31ااسير ةورس
األعرات ( )43 – 40

5

االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/6/3هـ

ااسير ةورس األعرات ( - )46 - 44ااسير ةورس
األعرات ()179 - 175
التعريف بسورس األناال

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

ااسير ةورس األناال ( - )4 - 1ااسير ةورس األناال (- 20
)25
التعريف بسورس يون  -ااسير ةورس يون 2 - 1

7

االحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

ااسير ةورس يرون
 )33ااسير ةورس يون

8

االحد
1443/6/27هـ

الثالثاء
1443/6/29هـ

التعريف بسورس رود  -ااسير ةورس رود ()119 - 110
التعريف بسورس يوةف  -ااسير ةورس يوةف - 108
109

9

االحد
1443/7/5هـ

الخميس
1443/7/9هـ

ااسير ةورس يوةف ( - )111 - 110التعريف بسورس
الرعإل  -ااسير ةورس الرعإل ( - )15 - 7ااسير ةورس
الرعإل ( - )28 - 19التعريف بسورس إبراريم  -ااسير
ةورس إبراريم ( 30 - 24

10

االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/16هـ

ةورس إبراريم ( - )52 - 42التعريف بسورس الحلر -
ااسير ةورس الحلر ()22 - 9
التعريف بسورس الهحل  -ااسير ةورس الهحل ) 8 - 1

11

الثالثاء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ

12

االحد
1443/7/26هـ

الخميس
1443/7/30هـ

13

االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/8/7هـ

1

صراحل نشأس علم التاسير -فضل التاسير -ضوابط التاسير
أبرم المؤلاات المواوقة في علم التاسير  -أقسام التاسير -
التقهية في خإلصة التاسير
التعريف بسورس الاااحة
ااسير ةورس الاااحة  -التعريف بسورس األعرات  -ااسير
ةورس األعرات ) 30 - 26
االحد اجازة مطولة

64 - 57

األربعاء والخميس إجازة مطوله

ااسير ةورس الهحل ( - )97 - 90ااسير ةورس الهحل
( - )117 - 112ااسير ةورس الهحل (- )128 - 125
التعريف بسورس ايةراء  -ااسير ةورس ايةراء ) - 23
39
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

( - )10 - 3ااسرير ةرورس يرون

(25

الدراسات اإلسالمية – للوف األ ل اانوي نظام صقررات – الفصل الدراسي األول
رقم الوحإلس  /الإلرا 1
الوف اانيو صقررات

العهوان  /مدخل التفسير

القسم ااسير 1

الاكرس الكبر

أخر

ةهتعرت في رذه الوحإلس على صإلخل التاسير.

نوااج التعلم للوحإلس
يتوق صن الطالبة أن
 أن اعرت التاسير
 أن اعإلد صراحل نشأس علم التاسير
 أن ابين فضل التاسير
 أن اوضح ضوابط التاسير
 أن اذ ر أبرم المؤلاات المواوقة في التاسير
 أن احإلد أقسام التاسير

األفيام الثابتة

األةئلة األةاةية

ةتايم المتعلمات
 اعريف التاسير
 صراحل نشأس علم التاسير
 فضل التاسير
 ضوابط التاسير
 أبرم المؤلاات المواوقة في التاسير
 أقسام التاسير

السؤال األول :ما فضل التفسير؟
السؤال الثاني :ما أبرز المؤلفات الموثوقة في
التفسير؟
السؤال الثالث :اذكري أقسام التفسير؟
الميارات

المعارت
ةتعرت المتعلمات
o
o
o
o
o
o

ةتكون المتعلمات قادرات على

اعريف التاسير
صراحل نشأس علم التاسير
فضل التاسير
ضوابط التاسير
أبرم المؤلاات المواوقة في التاسير
أقسام التاسير

o
o
o
o
o

o

صعرفة التاسير
ر صراحل نشأس علم التاسير
بيان فضل التاسير
احإليإل ضوابط التاسير
اوضيح أبرم المؤلاات المواوقة في التاسير
ر أقسام التاسير

البرارين األدلة على احقق نوااج التعلم
الميمات األدائية
يقسم طالبات الوف الى صلموعتين

ل صلموعة اكلف بميمة أدائية

الميمة األدائية األ لي
*عمل أبحاث صن اينترنت عن صراحل نشأس
علم التاسير.

الميمة ا دائية الثانية
*أن احضر الطالبات قوة اوضح فضل
التاسير.

أدلة أخر
نقاشات الزصيلت  -اختبارات قويرس  -اختبارات طويلة  -التذ ير األ اديمي – الماكرات -
األةئلة الالائية  -اقويم األقران – المطويات  -صلف اينلام .

خبرات التعليم التعلم
د ر المعلمة
 oاييئة امييإل بعرض قوة صن الحياس حول
صوضوع الوحإلس صهاقشة الطالبات فييا ارم
طررررح ةرررؤال صهاةررر للتاكيرررر المهاقشرررة
o

o

o
o

o

امييإل لموضوع الوحإلس
أقرروم بعرررض بطاقررات تبررت فييررا الماررردات ليررذه
الوحإلس أ بر شور اوضيحي اقوم أحرإل الطالبرات
بقراءايرررا صتابعرررة جميررر الطالبرررات ألخرررذ فكررررس
عاصة عن الوحإلس اصلة.
عرررض األةررئلة األةاةررية ايفيررام الباقيررة عررن
طريرررق عررررض المارررردات الخبررررات التعليميرررة
لررررإلر ا الوحررررإلس عررررن طريررررق جررررإل ل الرررررتعلم
إةتراايلية (صا ا أعرت – صا ا أريرإل أن أعررت
 صررا ا اعلمررت) فتقرروم المعلمررة بتوميرر اللررإل لالمعرررإل لرررذل اوميعررري علرررى الطالبرررات ارررم اقررروم
الطالبات بتسليل صا يعرفوني عن الماردس اقروم
المعلمررررة بعررررإل ا طررررلع علررررى اللررررإلا ل بعرررررض
صعلوصات التعزيز عن طريق جيرام العررض فروق
الرأا بشاافيات أ شرائح البوربويهت صهاقشة
الطالبات في ل ركذا في ل صاردس.
اقسيم الطالبات لملموعات احإليإل د ر لكل فررد
في الملموعة لمهاقشة صاردات خبرات التعلم.
عمررل أبحرراث لماررردات الررإلرا صررن الطالبررات عررن
طريرررق اقسررريم المارررردات علرررى الملموعرررات ارررم
عرض ل صلموعة لبحثيا صهاقشرتي فري حورة
ص المعلمة.
اومي خرائط صااريم خرائط رهية فارغة علرى
الملموعرررررات احإليرررررإل صارررررردات خاصرررررة لكرررررل
صلموعة ارك الحرية ليرا لتهايرذ الخريطرة التري

اوضرررح ررررذه المارررردات ارررم صهاقشرررتيا صررر
جميرررر الملموعررررات صلحظررررة صتابعررررة
اعزيرررز المعلمرررة فررري حورررة لرررذل يمكرررن
ا ةتعانة بخرائط المااريم الموجود بهيايرة
ل فول.

د ر الطالبة

 انتباه الطالبات بعرض بعض األةئلة
األنشطة المتعلقة بموضوع الوحإلس.
 التااعل ص الهشاط ا جابة عن األةئلة
 قراءس المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التر يز على جم صعلوصات عن صراحل نشأس
علم التاسير با ةتعانة بشبكة ا نترنت ا صن
خلل صكتبة المإلرةة
 تابة صقال صااير يزيإل عن عشرين ةطراا
 اوضيح اليإلت صن تابة القوة صبرراايا

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

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 اةئلة 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 صهوة صإلرةتي ا ةبوع الواحإل  60لاير ةبعة اةابي  400لاير
رها أرقام حسابات المؤةسة للمعلمين

–———————————————————
حسابات بهوك بإةم "ةعإل عبإلالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البه األرلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------به ةاصبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------به الرياض
2052558759940

اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البه السعودي الارنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------به البلد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البه السعودي لإلةتثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------به اللزيرس
030680161166001

اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------به ا نماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكهكم طل د ةيي التحضير الخاص بالمادس بشعار الرؤية الومارس بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواا

أ ا اوال الياونيا على احإلي ا رقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

