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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالالمية 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 الالزمالة 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 ال رد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالالل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء يلالى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لام حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فايلية في بناء م تمعاتام.

ميال أبنالاء األمالة بشالكل

 .1تمكين العقيالدة اإلسالالمية فالي ن الس المالتعلم و علاالا ضالابطة لساللوكي
وتصرفاتي وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيتي في قلبي.
 .2تزويده بالخبرام والمعارف المالئمة لس ِّني حتى يل َّم باألصول العامة
والمبادئ األساسية للاقافة والعلوم.
 .3تشويقي إلى البحث ين المعرفة وتعويده التأمل والتتب العلمي.
 .4تنميالالة القالالدرام العقليالالة والماالالارام المختل الالة لالالد المالالتعلم وتعاالالدها
بالتو يي والتاذيب.
 .5تربيت الالي يل الالى الحي الالاة اا تمايي الالة اإلس الالالمية الت الالي يس الالودها اإلخ الالاء
والتعاون وتقدير التبعة وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبي يلى خدمة م تمعي ووطني وتنميالة روح النصالو واإلخالالص
لواة أمره.
 .7ح الالالز همتالالالي اسالالالتعادة أم الالالاد أ ة َّمتالالالي المسالالاللمة التالالالي ينتمالالالي إلياالالالا
واستئناف السير في طريق العزة والم د.
 .8تعويالالده اانت الالاق بوقتالالي فالالي القالالراءة الم يالالدة واسالالتامار فراغالالي فالالي
األيم الالالال النافع الالالة وتص الالالريف نش الالالاطي بم الالالا ي ع الالالل شخص الالاليتي
اإلسالمية 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 تالوة الصف األول المتوسط
سورة يوسف ( – )1-22سورة يوسف ()23-32

بداية الدراسة للطالب لل صل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إ ازة اليوم الوطني
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إ ازة نااية أسبوق مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
إ ازة نااية أسبوق مطولة
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية اختبار ال صل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م
بداية إ ازة ال صل الدراسي األول

األسبوق

التاريخ

الدروس

مالحظام

من
ااحد
1443/1/21هـ

إلى
الخميس
1443/1/25هـ

2

ااحد
1443/1/28هـ

الخميس
1443/2/2هـ

سورة يوسف ( – )33-43سورة يوسف ()44-63

3

ااحد
1443/2/5هـ

الخميس
1443/2/9هـ

سورة يوسف ( – )64-78سورة يوسف ()79-83

4

ااحد
1443/2/12هـ

الاالااء
1443/2/14هـ

5

ااحد
1443/2/19هـ

الخميس
1443/2/23هـ

تقييم ال ترة األولي

6

ااحد
1443/2/26هـ

الخميس
1443/3/1هـ

سورة هود ( – )1-12سورة هود ()13-19

7

ااحد
1443/3/4هـ

الخميس
1443/3/8هـ

سورة هود ( – )20-35سورة هود ()36-45

8

الاالااء
1443/3/13هـ

الخميس
1443/3/15هـ

9

ااحد
1443/3/18هـ

الخميس
1443/3/22هـ

10

ااحد
1443/3/25هـ

ااربعاء
1443/3/28هـ

11

ااحد
1443/4/2هـ

الخميس
1443/4/6هـ

12

ااحد
1443/4/9هـ

الخميس
1443/4/13هــ

13

ااحد
1443/4/16هـ

الخميس
1443/4/20هـ

1

سورة يوسف ( – )84-95سورة يوسف ()96-111
الأربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

سورة هود ( – )46-71سورة هود ()72-97
الاحد والاثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله
سورة هود ( – )98-113سورة هود ()114-123
تقييم ال ترة الاانية
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله
التقييم الناائي

ااختبارام

القرآن الكريم – الصف األول المتوسط – ال صل الدراسي الااني
تالوة سورة التوبة

رقم الوحدة  /الدرس:
الصف :األول المتوسط

القسم  :القرآن الكريم

آخري:

الفكرة الكبرى :تالوة سورة التوبة

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 ترايي آداب تالوة القرآن الكريم كالطاارة واإلنصام واحترام المصحف.
 تتلو آيام السورة تالوة م ودة.
 ترتل اآليام الكريمة وتحسن الصوم في القراءة.
 توضو بعض معاني الكلمام ال ديدة في اآليام الكريمة.
 تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
 تذكر أبرز المواضي التي ناقشتاا اآليام الكريمة.
 تعدد بعض فضائل سورة التوبة.
 تحدد موق سورة التوبة من المصحف الشريف.
 ترايي أحكام الت ويد التي درستاا أاناء التالوة.

األفهام الثابتة:

ستفهم المتعلمات أن:
سورة التوبة (مدنية) نزلم بعد المائدة وهي في
ترتيب المصحف بعد األن ال .يدد آياتاا  129آية
وهي آخر سورة كاملة أنزلم يلى النبي صلى هللا
يليي وسلم قبل انتقالي إلى الرفيق األيلى...

المعارف

األسئلة األساسية :

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

المهارات

األخوة معلمين ومعلمام مدراس تح يظ القرآن
السالم يليكم ورحمة هللا وبركاتي
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مواد تح يظ القرآن الكريم
لل صل 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
االاة يروض بور بوينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
س الم 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 وم اهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مي ال ترام
+
ااراءام

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 طريق 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 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 لل يدكس 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 ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
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 تلي ونيا يلى احدي اارقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

