مادة القرآن الكريم
الصف الثاني المتوسط

توزيع منهج مادة (القران الكريم) للصف (الثاني المتوسط)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

تالوة سورة الحج من اآلية ( )1الى اآلية ()26

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2
3

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

حفظ سورة المنافقون من االية ( )1الى االية ()6
تالوة سورة الحج من اآلية ( )27الى اآلية ()53

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

حفظ سورة المنافقون من االية ( )7الى اخر السورة

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

تالوة سورة الحج من اآلية ( )54الى اخر السورة

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

حفظ سورة الجمعة من االية ( )1الي االية ( )21

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

تالوة سورة المؤمنون من االية ( )1الى االية ()21

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

حفظ سورة الجمعة من االية ( )7الي اخر السورة

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

تالوة سورة المؤمنون من االية ( )22الى االية ()43

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تالوة سورة المؤمنون من االية ( )44الى االية ()65

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

تالوة سورة المؤمنون من االية ( )66الى االية ()87

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

تالوة سورة المؤمنون من االية ( )88الى اخر السورة
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13

4/19

4/20

4/21
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4/26

4/27

4/28
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4/30

مراجعة عامة
االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

تحضير التعلم الرقمي

القرآن الكريم
(2م ف)1

موضوع الدرس

تالوة سورة الحج من اآلية ( )1إلى اآلية ()20

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

عــن بــعــد O

أن تتلو الطالبة سورة الحج من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.
األهداف

األربعاء

أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
أن تستنبط الطالبة أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

الخميس
اتلِ سورة الحج من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.

التاريخ

الواجبات والتقويم

اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
استنبطي أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

حــضــــوري O

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

سورة الحج

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

سورة
الحج

أسبوع

الزمن المتوقع للوحدة

سورة الحج

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
استراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

• أن تقرأ الطالبة هذه اآلايت قراءة منوذجية مرتلة.
• أن تتعرف الطالبة على مفردات هذه اآلايت
سورة الحج
()15 – 1

• (األهداف اخلاصة إبحكام اآلايت )
•  -أن توضح الطالبة العقيدة اليت قررهتا لسورة يف بدايتها.
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكالم يف ذات هللا وصفاته بغري
علم .
• -أن تبني الطالبة ما يدل عليه خلق اإلنسان

⃝
⃝ √ البرجكتر
⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

صور

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝ √ العروض

⃝√

⃝

أخرى........
⃝

سورة الحج
()15 – 1

•  -أن توضح الطالبة العقيدة اليت قررهتا لسورة يف بدايتها.
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكالم يف ذات هللا وصفاته بغري
علم .
• -أن تبني الطالبة ما يدل عليه خلق اإلنسان
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكرب واخليالء

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األن شطة ⃝ √

التدريبات

✓ العصف الذهني +

⃝

.................................

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

الكرسي الساخن +

⃝

⃝ √ السبورة
⃝

صور

االستقراء

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝ √ العروض

⃝√

⃝

أخرى........
⃝

أخرى ...................:

أقالم ملونة

..........................

الواجبات المنزلية
أخرى ......................

..........................

• أن تقرأ الطالبة هذه اآلايت قراءة منوذجية مرتلة.
• (األهداف اخلاصة إبحكام اآلايت )

⃝ √ االختبارات الشفوية

نماذج حسية

•  -أن تذكر الطالبة حكم الكرب واخليالء
• أن تتعرف الطالبة على مفردات هذه اآلايت

أداء التقويم

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األن شطة ⃝ √

التدريبات
الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي

عنوان الدرس

الفصل

مراجعة ما سبق دراسته

الحصة

في الصف األول متوسط

التاريخ

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية
المادة

المستوى

األهــداف السلوكيــة
أن تتلو ووو الةالع و ووة بن و ووب ا

وو

و وواب

ممارسة

دراسته ابلصف األول توسط.
و

تقبل

االستماع و اإلنصا

الصف

قرآن

التقـــويــم

المحتوى
أتلووو ا

املقووةرع وورب لوورب الصووو

االسووتماع واإلنصووا إىل الووتةوع و

أول متوسط

) مناقشة حوارية

ةا ي وا الوتيووا ا ي و وح و الصووو
ةيو اآلاسو ا

الزمن

أذك و ووةو ال و ووور ال و ووف ا دراس و ووت ا ابلص و ووف األول

(

توسط ؟

دقائ

.

أن تت و دل الةالع ووة ووا الق ووة ن الل ووة
أن تو ووةدد الةالعو ووة بنو ووب ا

الوسيلة التعليمية

مراجعة الدرس السابق ثم مناقشة الطالبات حول سورة (

تمهيد الدرس

طريقة التدريس

(

إن وجو ووا املتابنووة كيف يلون الت دل ا القة ن اللة ؟

يف املصحف الشةيف .
ال و ووابقة و ووا

ممارسة

ز يةهتا .

تةدي الةالعا

أن تت رل الةالعة لن حلقووا القووة ن اللووة

)

دقائ

بنو و و ع وةا  .ووا املووةور بينووي والت كو و نووة ت

مللان ا ية .
ممارسة

)

و

ةي و تشووجيا الةالعووا

لوون االنةووة

نو

التةوع واآلفظ

تق ي الةالعا إىل مخس جممو ا للتةوع ا ما ية .

(

)

دقائ

ةي اآلث والتشجيا للتة يذ

.

(

)

دقائ

أن تتلو بنووب الةالعووا انيو ي بصووو

ووا

ممارسة

لتنةي حا ز لز ةئ الةالعا .
أن تتعرف الطالبة على بعض مفردات اآليات

تذكر

تتلو الةالعا اني ي للتةوع وورب لوورب الصووو وتشووجيا ا ميووا لوون ح و

و

األداء وذلك بتح ني الصو والوتيا .

ال.

توضيح

دو

الللما الصنعة وكتابت ا لن ال عورع .
ا

اليت مت دراستها .

الواجب المنزلي

وو

حتضري ا

ةي و ارتيووار العووا

ر وةي للق وةاءع بصووو

(

)

دقائ
ةيو و س ووطال الةالع ووة و و بن ووب املف ووةدا يف
الف تقةأها أ ام ز يةهتا الةالعا

القة نية ا ي ع يف املنزل قعا شةح املنل .

(
دقائ

)

المسرد – فواز الحربي

سورة الحج

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )
• أن تقرأ الطالبة هذه اآلايت قراءة منوذجية مرتلة.
• أن تتعرف الطالبة على مفردات هذه اآلايت

سورة الحج
()15 – 1

• (األهداف اخلاصة إبحكام اآلايت )
•  -أن توضح الطالبة العقيدة اليت قررهتا لسورة يف بدايتها.
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكالم يف ذات هللا وصفاته بغري علم .
• -أن تبني الطالبة ما يدل عليه خلق اإلنسان
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكرب واخليالء

• أن تقرأ الطالبة هذه اآلايت قراءة منوذجية مرتلة.
• أن تتعرف الطالبة على مفردات هذه اآلايت
• (األهداف اخلاصة إبحكام اآلايت )
سورة الحج
()15 – 1

1

•  -أن توضح الطالبة العقيدة اليت قررهتا لسورة يف بدايتها.
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكالم يف ذات هللا وصفاته بغري علم .
• -أن تبني الطالبة ما يدل عليه خلق اإلنسان
•  -أن تذكر الطالبة حكم الكرب واخليالء

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
القرآن الكريم – 2م ف1
تالوة سورة الحج 12 - 1
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
مضمون اآليات الكريمة،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول أهم
الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات الكريمة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة5( .دقائق)

دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مضمون اآليات الكريمة)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.

•

التناقش الجاد حول أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
المصحف
الشريف

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

اشرحي مضمون
اآليات الكريمة
شرحاً مفصالً.

وضحي أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس

تالوة سورة الحج من اآلية ( )1إلى اآلية ()20

المجموعة
تقلبات التعلم
والوسائل
التمهيد

جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
كم عدد آيات سورة الحج؟

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتلو الطالبة سورة
الحج من اآلية ( )1إلى
اآلية ( )20تالوة
صحيحة مجودة.

قال تعالى (يَا أ َُّيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (َ )1يوْمَ
ُل ذَاتِ حَ ْملٍ حَمَْلهَا َوتَرَى النَّاسَ
تَ َر ْو َنهَا َتذْهَلُ كُلُّ مُ ْرضِعَةٍ عَمَّا أَ ْرضَعَتْ َو َتضَعُ ك ُّ
شدِيدٌ ( )2وَ ِمنْ النَّاسِ َمنْ يُجَا ِدلُ فِي
عذَابَ اَّللَِّ َ
سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ َ
اَّللَِّ بِ َغيْرِ عِلْمٍ َوي ََّتبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (..)3

أدوات التقويم
التقويم الختامي

القرآن الكريم (2م ف)1

مجسمات

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

معاني الكلمات:
من قطرة من ماء مهين
مِنْ نُّطْفَةٍ
أن تذكر الطالبة معاني
قطعة لحم قدر ما يمضغ
مُضْغَةٍ
الكلمات الجديدة
مصورة خلقا تاما
مُّخَلَّقَةٍ
والصعبة التي وردت
تسقط قبل تمام الخلق
وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
باآليات الكريمة.
مضمون اآليات:
➢ يا أيها الناس احذروا عقاب اَّلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ,إن
ما يحدث عند قيام الساعة من أهوال وحركة شديدة لألرض ,تتصدع
أن تستنبط الطالبة أبرز
منها كل جوانبها ,شيء عظيم ,ال يُقْدر قدره وال يُبْلغ كنهه ،وال يعلم
الدروس والعبر
كيفيَّته إال رب العالمين.
المستفادة من اآليات ➢ يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةُ رضيعَها الذي ألقمته ثديها؛ لِمَا
الكريمة.
نزل بها من الكرب ,وتُسْقط الحامل حملها من الرعب ,وتغيب عقول
للناس ,فهم كالسكارى من شدة الهول والفزع ,وليسوا بسكارى من
الخمر ,ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم وإدراكهم.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
تالوة اآليات الكريمة.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oحل المشكالت
نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل o
فردي
o
نشاط
البحث والتناقش حول أبرز o
الدروس والعبر المستفادة
o
من اآليات الكريمة من
خالل تقسيم طالبات الصف
o
إلى مجموعات

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

االكتشاف واالستقصاء
الصف الذهني

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اتلِ سورة الحج من اآلية
( )1إلى اآلية ( )20تالوة
صحيحة مجودة.
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.

الخرائط الذهنية
التعلم الذاتي
التعلم التعاوني

استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من
اآليات الكريمة.

 oأخرى........

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
كتابة بحث عن أبرز العبر المستنبطة من اآليات.

التعلم النشط الجديد – الليزر

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

القرآن الكريم 2م
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
تالوة سورة الحج من (.)12 - 1
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

بيني أهم الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.

⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

ات ِل اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

التقويم

فسري بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

تقويم ختامي

أقرأ اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت عالي وواضح يصل لمسامع الطالبات أحافظ
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة
فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمات
صحيحة مجودة.
بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل طالبات الفصل في حالة إنصات
أن تفسر الطالبة بعض المعاني والمفردات
كامل وتركيز شديد.
التي وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون اآليات الكريمة .أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات
أن تبين الطالبة أهم الدروس المستفادة من
الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار
اآليات الكريمة.
والمناقشة ،ثم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض مناقشة وتوضيح مضمون
بالدرس.
اآليات الكريمة ،وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهن
باالستعانة بكتب ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ،ثم أقوم بمناقشة كل
أن تتفكر الطالبة في معجزة القرآن والتحدي
مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد أفضل المجموعات.
بها.
أسلط األضواء على أهم الدروس والفوائد المستنبطة من اآليات الكريمة من خالل شرح
اخلربات السابقة
مفسر باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة
بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب الطالبات لما
شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم إجاباتهن.
مراجعة ما سبق دراستة
أوزع ورق العمل على الطالبات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضحة به.

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

وضحي مضمون اآليات الكريمة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

بطاقة تخطيط الدروس – الليزر

الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة الحج؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:
➢
➢
➢
➢
➢

استراتيجيات التدريس

مهارات التفكير

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

تتلو اآليات الكريمة من سورة (الحج) من آية
( )1إلى اآلية ( )8تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.

الصف2 :م ف1
أسئلة

المادة :القرآن الكريم

الموضوع :تالوة سورة الحج

➢
➢
➢
➢
➢
➢

التقويم

اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
التالوة الجهرية من المعلمة لآليات.
التالوة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
التالوة الفردية من الطالبات المجيدات.
الشرح اإلجمالي لآليات.
القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
والوجداني).
االستقصاء

أخرى...................

➢
➢
➢
➢
➢

التواصل اللغوي

اتل اآليات الكريمة من سورة (الحج) من آية
( )1إلى اآلية ( )8تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
الخرائط الذهنية

حل المشكالت

التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
أخرى
االستنتاج
القياس
التصنيف
عمليات العلم األساسية :المالحظة
……،
العصف الذهني أخرى
األصالة
المرونة
الطالقة
التفكير اإلبداعي:
……،..
تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………...
التفكير الناقد:
لوحات ورسومات
التالي ليزر صور ونماذج وعينات
المقرأة
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية أخرى …………………
االختبارات الشفوية المالحظة المناقشة

التخطيط العكسي -الليزر

رقم الوحدة:

العنوان  /تالوة سورة الحج
عدد الحصص:

الصف :الثاني المتوسط
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى . :إن المسلم عندما يؤدي عبادة الحج ،أو يعيش مع الحجاج ويتخيل نفسه معهم ،سيفهم مراد ربنا
من السورة ،ألن الحج عبادة لها دور أساسي في بناء األمة وكأن السورة تقول لقارئيها :حجوا حجة صحيحة ،مثل
حجة النبي صلى اهلل عليه وسلم ،لتبنوا أنفسكم وتدربوها على معاني رائعة وأساسية ،وبالتالي تكون هذه المعاني
عاملا أساسي ا لبناء األفراد والمجتمعات وبالتالي األمة كلها.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

تراعي آداب التلوة.
تتلو آيات السورة تلوة مجودة.
تذكر كم عدد آيات سورة الحج.
تحدد موقع سورة الحج من المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
تعدد بعض فضائل سورة الحج.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التلوة.

األسئلة األساسية

األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

سورة الحج مدنية وبعضها مكي ،نزلت بعد سورة
النور ،وهي في ترتيب المصحف بعد سورة األنبياء،
وعدد آياتها  78آية.
سورة الحج تشتمل على توجيهات وإرشادات عظيمة.
معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام
التجويد.
تقرير عقيدة البعث والجزاء تذكر بأحوالها وأهوالها .
حرمه الكالم في ذات هللا وصفاته بغير علم من وحي
إلهي أو كالم نبوي صحيح .
بيان تطور خلق اإلنسان وداللته على قدرة هللا وعلمه
وحكمته .
ذم الكبر والخيالء سواء من كافر أو مؤمن ..

المعارف

س
س
س
س
س
س
س
س

 :اتل اآليات تلوة صحيحة ؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة . .................
 :طبقي األحكام التجويدية أثناء التلوة.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة الحج ؟
 :حددي موقع سورة الحج من المصحف الشريف.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتلوة الصحيحة المجودة لآليات.

 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تلوة القرآن الكريم.

 oأحكام تجويدية من اآليات.

 oتلوة اآليات تلوة مجودة.

 oمعاني بعض الكلمات.

o

توجيهات وإرشادات لآليات.

 oتعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو حب تلوة القرآن الكريم.
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.
 oذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

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

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

أمهد للدرس بتوجيه الطلب لفتح المصحف على سورة الحج
وتحديد موقعها في المصحف الشريف وشرح أسباب النزول.
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي لتلوة مجودة لآليات
الكريمة من سورة الحج.
عرض شريحة لليات المقررة من سورة الحج
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتلوة ومحاولة
تقليد القارئ من أجل االستيعاب التام للتلوة بصورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مع اإلشارة لكل كلمة
يتم قراءتها بمؤشر  ،وأطلب من الطالبات ترديد اآليات
وتكرار التلوة مع اإلصغاء جيدا لنطق الكلمات مراعي ا
الترتيل الجيد وحسن الصوت .
أتوقف عند كل آيه وأسأل عن معاني الكلمات ووضعها في
جمل مفيدة بعد أن يتم تفسيرها بشكل مبسط .وتدوينها على
السبورة
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعض الكلمات
القرآنية نطق ا صحيحاا ،ثم أطلب منهن نطق الكلمات بطريقة
صحيحة ،
تتلو الطالبات المجيدين للتلوة عبر مكبر الصوت وتشجيع
الجميع على حسن األداء وذلك بتحسين الصوت والترتيل .
أطلب من الطالبات تلوة اآليات الكريمة تلوة صحيحة
مجودة جهرا وبشكل فردي ،حيث تقوم كل طالبة بتلوة
اآليات الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كل طالبات
الصف التلوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديد الطالبات من بعدي عدة مرات  .مع المرور بينيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
أشرح اآليات للتلميذات شرح ا مبسط ا.
أسلط األضواء على أهم الدروس والفوائد المستنبطة من
اآليات الكريمة من خلل شرح مفسر باالستعانة ببعض
الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة
بشكل مبسط من خلل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم
مدى استيعاب الطالبات لما شرحته من خلل سؤال الطالبات
وتقييم إجاباتهن.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعرف معاني بعض المعاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التلوة والتجويد.
تستمع الطالبة لتلوة اآليات
الكريمة من سورة الحج.
تذكر كم عدد آيات سورة الحج.
تحدد موقع سورة الحج من
المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة
إن وجدت.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من
السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطق ا صحيحاا.
تلوة اآليات الكريمة تلوة مجودة.
تشارك مع المعلمة في استنتاج
معاني بعض اآليات.
تستنبط الدروس المستفادة من
اآليات
تراعي أحكام التجويد التي درستها
أثناء التلوة.
تالوة اآليات الكريمة تلوة مجودة
صحيحة.

مسرد الليزر 1

عنوان الوحدة :سورة الحج (تالوة)

الحصة

المكون

األولى
تالوة سورة الحج
()10 -1

الثانية

تالوة سورة الحج
()20 -11

الهدف
تالوة اآليات تالوة
صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت
باآليات.
تالوة اآليات تالوة
صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت
باآليات.

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة
التقويم

التالوة –
التذكر

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء السابع عشر

أوراق قياس

التالوة –
التذكر

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء السابع عشر

تكليف منزلي

مسرد الليزر 2

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

تالوة اآليات
تالوة صحيحة
تالوة سورة مجودة – ذكر
معاني الكلمات
الحج
الجديدة
()10 -1
والصعبة التي
وردت باآليات.
تالوة اآليات
تالوة صحيحة
تالوة سورة مجودة – ذكر
معاني الكلمات
الحج
الجديدة
()20 -11
والصعبة التي
وردت باآليات.

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة
التقويم

حصة

التعلم الذاتي

المصحف
الشريف –
الجزء السابع
عشر

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

حصة

التعلم الذاتي

المصحف
الشريف –
الجزء السابع
عشر

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

اسم الطالبة:

المادة :القران الكريم

................................

الصف :الثاني المتوسط
الموضوع /تالوة اآليات من سورة الحج من 12-1

صلي العمود األول بما يناسب من المعاني في العمود الثاني:
ِفي رَ يْب:

أتبعه وقلده.

مَنْ تَوَ اَّله:

من قطرة من ماء مهين.

ِمنْ نُّطْ َفة:

في شك.

(س َكارَ ى َ -أرْ ضَ ع ْ
َت  -تَرَ وْ نَ َها  -زَ ْلزَ لَ َة َ -حمْ لَ َها)
"يَا َأيُّ َها النااس اتاقوا رَ باك ْم ِإنا  ..............السااعَ ِة
َ
ش ْي ٌء عَ ِظي ٌم ()١يَوْ َم  ...................تَ ْذ َهل ك ُّل
ات َحمْ ل
ضعَة عَ اما  ................وَ تَضَ ع ك ُّل َذ ِ
مرْ ِ
 ...............وَ تَرَ ى النااسَ  ...............وَ مَا ه ْم
َّللا َ
ش ِديدٌ (".)٢
ِبس َكارَ ى وَ لَ ِكنا عَ َذابَ ا ِ

البنائية – وسائل

القرآن الكريم 2م
المادة/الصف
تالوة سورة الحج من (.)12 - 1
موضوع الدرس
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون
اآليات الكريمة
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في معجزة
القرآن والتحدي بها.

الواجب

س اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ()1يَوْمَ تَرَوْنَهَا
بسم اهلل الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّا ُ
سكَارَى وَمَا هُمْ
تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَ ُع كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ ُ
سكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اهللَِّ شَدِيدٌ ()2وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ ُل فِي اهللَِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ
بِ ُ
س إِنْ كُنْتُمْ
مَرِيدٍ ()٣كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَال ُه فَأَنَّ ُه يُضِلُّ ُه وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ()٤يَا أَيُّهَا النَّا ُ
فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
شدَّكُمْ
مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيَِّن لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي األرْحَامِ مَا نَشَا ُء إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْال ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَ ُ
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْال يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى األرْضَ
هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ()٥ذَلِكَ بِأَنَّ اهللََّ هُوَ الْحَقُّ
ث مَنْ
وَأَنَّ ُه يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ()٦وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اهللََّ يَبْعَ ُ
فِي الْقُبُورِ ()٧وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ ُل فِي اهللَِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَال هُدًى وَال كِتَابٍ مُنِيرٍ ()٨ثَانِيَ عِطْفِهِ
ي وَنُذِيقُ ُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ()٩ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اهللَِّ لَ ُه فِي الدُّنْيَا خِزْ ٌ
يَدَاكَ وَأَنَّ اهللََّ لَيْسَ بِظَالمٍ لِلْعَبِيدِ ()1٠وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُ ُد اهللََّ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَ ُه خَيْرٌ
ن
ن الْمُبِي ُ
اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْ ُه فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَاآلخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَا ُ
()11يَدْعُو مِنْ دُونِ اهللَِّ مَا ال يَضُرُّ ُه وَمَا ال يَنْفَعُ ُه ذَلِكَ هُوَ الضَّال ُل الْبَعِي ُد (.)12
معاني الكلمات:
متمرد متجرد من كل خير
مَرِيدٍ
اتبعه وقلده
مَنْ تَوَالَّهُ
في شك
فِي رَيْبٍ
من قطرة من ماء مهين
مِنْ نُّطْفَةٍ
شرح اآليات:
• يا أيها الناس احذروا عقاب اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ،إن ما يحدث عند قيام
الساعة من أهوال.
• يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةُ رضيعَها الذي ألقمته ثديها؛ لِمَا نزل بها من الكرب،
وتُسْقط الحامل حملها من الرعب.
• وبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون ويشككون في قدرة اهلل على البعث.
• قضى اهلل وقدَّر على هذا الشيطان أنه يُضِل كل من اتبعه.

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

أقرأ اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت عالي وواضح يصل
لمسامع الطالبات أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم
باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمات بحيث تقوم
كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل طالبات الفصل في
حالة إنصات كامل وتركيز شديد.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما
تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمناقشة ،ثم
أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض مناقشة
وتوضيح مضمون اآليات الكريمة ،وأقوم بمتابعة المجموعات
وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهن باالستعانة بكتب ومراجع
خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ،ثم أقوم بمناقشة كل
مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد أفضل المجموعات.
أسلط األضواء على أهم الدروس والفوائد المستنبطة من اآليات
الكريمة من خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل
اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة بشكل
مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم مدى
استيعاب الطالبات لما شرحته من خالل سؤال الطالبات وتقييم
إجاباتهن.
أوزع ورق العمل على الطالبات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على
األسئلة الموضحة به.

الخميس

ات ِل اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
فسري بعض المعاني والمفردات
التي وردت باآليات الكريمة.
وضحي مضمون اآليات الكريمة.
بيني أهم الدروس المستفادة من
اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

المسرد – وسائل

المادة  :القرآن الكريم
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط

المهارة
)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تالوة سورة الحج من (.)24 - 13

-7اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

تالوة سورة الحج من (.)12 - 1

-1الترتيب(

الوسيلة

( المكون ) موضوع
الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون اآليات
الكريمة
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في معجزة
القرآن والتحدي بها.
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة
أن توضح الطالبة مضمون اآليات
الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس
أن تتفكر الطالبة في معجزة
القرآن والتحدي بها.

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

اتل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
فسري بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
وضحي مضمون اآليات
الكريمة.
بيني أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

اتل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
فسري بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
وضحي مضمون اآليات
الكريمة.
بيني أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الصف

الثاني متوسط

وحدات وسائل
القرآن الكريم

المــــادة

األحد

اليـوم

الدرس

تالوة سورة الحج

التاريخ

ملخص الوحدة
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الحصة

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :

الفكرة الكبرى:
القرآن الكريم كتاب هللا مفتاح كل خير في الدنيا واآلخرة تالوة وحفظه عبادة
ستفهم المتعلمات أن :
 هذه السورة اشتملت على توجيهات وإرشادات عظيمة . -القرآن الكريم نبع العلوم ومفتاح النجاح في الدنيا واآلخرة .

 )١تراعي آداب التالوة .
 )2تتلو آيات السورة تالوة مجودة .
 )3تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة .
 )4توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات .
 )5تراعي أحكام التجويد التي درسها أثناء التالوة .
)6تستشعر عظم أجر تالوة القرآن الكريم .

-

معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام التجويد .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:
س :ما هي آداب تالوة القرآن الكريم ؟
س :هل هذه السورة مدنية أم مكية ؟ .
س :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة ؟
س :أكمل من ارشادات السورة .................و ................
س  :أستخرج حكما تجويد من هذه اآليات ؟

❖
❖
❖
❖

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

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال حب القرآن الكريم
وتجويده.
تالوة اآليات تالوة مجودة .
تعرف معاني بعض المعاني وأسباب النزول إن
وجدت .
تكوين اتجاه ايجابي على حب تالوة القرآن الكريم.
بيان توجيهات وإرشادات اآليات .
ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

❖ كتابة قصة
من السورة
. .
❖ إنجاز
مشروع (
كيف تتلو
القرآن
الكريم
وتحفظه
وتجوده ) .
عمل مطوية
عن القرآن
الكريم .

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد
ونهايته وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة تبدأ
بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة
القرآن الكريم وذكر أسباب نزول السورة ان وجدت والمعنى العام لآليات أو
قصة قصيرة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة .
تالوة نموذجية لآليات من ( المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر )
ومتابعة جميع الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تقرأ
إعادة تالوة اآليات مع ترديد االيات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى
مقاطع صغيرة يستطيع الطالبات للترديد .
تالوة الطالبات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز المعلمة للسبورة
وترتيبها على النحو التالي  :أ -كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض
أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع الطالبات  .ب -عرض جدول لبعض
الكلمات التي يصعب على الطالبات نطقها يعدها المعلمة لتدريب الطالبات عليها
 .ج -جدول الكلمات ومعناها  .د -جدول للمقارنة بين كلمتين .

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

تالوة طالبة من كل مجموعة لآليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات
في ذلك .

✓

توزيع بروشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني االيات وأحكام التجويد
الواردة فيها وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات االيات .
تدريب المعلمة للطالبات على الكلمات التي تشكل عليهم تالوتها من خالل
الجدول الموجود على السبورة .
مناقشة المعلمة للطالبات في المعنى العام لآليات
تالوة طالبة بعد اآلخر من كل مجموعة وتصويب األخطاء له من طالبة محدد
من المجموعة وتوجيه المعلمة للجميع .
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات .
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهم بالتبادل فيما
بينهم وتوجيه المعلمة لهم للتدريب على التقويم الذاتي .
قي نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم
.

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة القرآن الكريم للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  30لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  60لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

