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إجازة نهاية أسبوع مطولة
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االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول
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1444/4/26هـ
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2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:

تحضير التعلم الرقمي

حفظ القرآن الكريم
(2م) مدارس التحفيظ

موضوع الدرس

حفظ اآليات من سورة التوبة من 13/1

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

عــن بــعــد O

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة من سورة التوبة من اآلية ( )1إلى اآلية (.)13
األهداف

األربعاء

أن تذكر الطالبة معاني المفردات التي وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة.

الخميس

اتلِ اآليات الكريمة من سورة التوبة من اآلية ( )1إلى اآلية (.)13
التاريخ

الواجبات والتقويم

اذكري معاني المفردات التي وردت باآليات الكريمة.
وضحي أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة 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 التوبة

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

الطريقة البنائية – فواز الحربي
عنوان الدرس

الفصل

تالوة التوبة 13-1

الحصة

المادة

القرآن لكريم

الوسيلة التعليمية

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

الصف

اثين متوسط

مراجعة الدرس السابق ......مث مناقشة الطالبات حول سورة ( ( التوبة ) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعايل (( براءة )) ...

 – 1أن تتلو الطالبات اآلايت تالوة صحيحة
خالية من اللحن

إىل قوله تعاىل (( أال تقاتلون )) ...

تالوة اآلايت من كل طالبة مع مناقشة وتصويب

 – 1تالوة اآلايت تالوة فردية منوذجية  – 2.قراءة اآلايت من قبل الطالبات قراءة زمرية على

األخطاء

جمموعتني  – 3 .هتجي اآلايت واملفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل املساعدة هلا يف  – 1قراءة اآلايت قراءة فردية  – 2 .قراءة اآلايت قراءة مجاعية .
تعلم القرآن وحفظه

 – 3االستماع إىل املسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم ابألقران للبطيئني يف القراءة

قراءة كل طالبة آية وقراءة بعض الطالبات
لآلايت املخصصة يف كل حصة

بعض من مفردات اآلايت القرآنية الكرمية :
 – 3أن تتعرف الطالبات على معاين املفردات
لبعض اآلايت

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآلايت القرآنية
املقررة

الواجب المنزلي:

الكلمــ ـــــــــــة
مرصد

معناها
طريق وممر

إال

قرابة أو حلفا

 -1جواز عقد املعاهدات مع الكافرين إذا كان لرفع ضرر او جلب نفع .

 -2الطعن يف الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال .

أن تذكر الطالبة معاين كلمات ما يعطى هلا

س /أذكرى بعض فوائد اآلايت القرآنية اليت
درستيها

حتضري اآلايت القرآنية اجلديدة يف املنزل قبل شرحي يف الفصل وحفظ املقرر عليهم حفظه استعداد لتسميعه يف الفصل .

الطريقة البنائية – الليزر
الـمـادة

قرآن كريم
2م حفظ

الـدرس

1

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

الوسائل المساعدة
الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تصف الطالبة كيفية نطق
الكلمات المشكلة في اآليات
نطقا ً صحيحا ً.

0
أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت باآليات
الكريمة.

المحتوى وعرض الدرس
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معاني الكلمات:
بَرا َءةٌ
تبرؤ و تخلص
سيروا
َفسيحوا
َ
ال تفوتونه و ال تفرون منه ألنكم
للا
عجزي ِ
غي ُر ُم ِ
في قبضته

الموضوع
المكتسبات

حفظ اآليات من سورة التوبة من .8/1
حفظ اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة– شرح
مضمون اآليات– أهم فوائد اآليات.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الطريقة
التاريخ
اإلجراءات وأنشطة التعلم

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت عالي
وواضح يصل لمسامع الطالبات أحافظ فيها على أحكام
التجويد ،ثم أقوم باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات
الكريمة بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن
تكون كل طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.
أوضح للطالبات الكيفية الصحيحة لنطق الكلمات المشكلة
في اآليات نطقا ً صحيحا ً ,ثم أطلب من الطالبات التدرب
على نطقها بشكل مستمر حتى يتم لهن التعود على النطق
الصحيح لها.

أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات الكريمة ,ثم أقوم
بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب
الحوار والمنافشة ,ثم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في

التقويم
ات ِل اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

صفي كيفية نطق الكلمات المشكلة
في اآليات نطقا ً صحيحاً.

اذكري معاني المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

ُم ْخ ِزي الكافرين
أَذانٌ
يَو َم الحَجِ األكبَ ِر
َف ْ
إن ت ُ ْبت ُم
ه
َو ْ
إن تَ َول ْيت ُم
ب أليم
ِبعَذا ٍ
لَ ْم يَ ْنقُصوكم شَيئا ً
علَيكُم
َو لم يُظاهِروا َ
أحداً
▪
أن تبين الطالبة بالتفصيل
شرح اآليات الكريمة.

▪

▪

▪

▪

مذل و مهين للكافرين
إعالم و إنذار من للا سبحانه
إلى الناس
يوم النحر أفضل أيام المناسك
فإن رجعتم عن الشرك
و إن أعرضتم
في الدنيا و في اآلخرة
لم ينقضوا عهدهم
أي لم يعينوا عليكم أحدا ً

شرح اآليات:
هذه براءة من للا ورسوله ،وإعالن بالتخلي عن العهود التي
كانت بين المسلمين والمشركين.
فسيروا  -أيها المشركون  -في األرض مدهة أربعة أشهر،
تذهبون حيث شئتم آمنين من المؤمنين ،واعلموا أنكم لن ت ُ ْفلِتوا
من العقوبة ،وأن للا مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنيا،
والنار في اآلخرة .وهذه اآلية لذوي العهود المطلقة غير
المؤقتة ،أو من له عهد دون أربعة أشهر ،فيك همل له أربعة
أشهر ،أو َمن كان له عهد فنقضه.
وإعالم من للا ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن للا
بريء من المشركين ،ورسوله بريء منهم كذلك .فإن رجعتم -
أيها المشركون  -إلى الحق وتركتم شرككم فهو خير لكم ،وإن
أعرضتم عن َقبول الحق وأبيتم الدخول في دين للا فاعلموا أنكم
لن ت ُ ْفلِتوا من عذاب للا .وأنذر  -أيها الرسول  -هؤالء
المعرضين عن اإلسالم عذاب للا الموجع.
ويُستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في
عهد محدد بمدة ،ولم يخونوا العهد ،ولم يعاونوا عليكم أحدا من
األعداء ،فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة .إن للا يحب
المتقين الذين أدهوا ما أمروا به ،واتقوا الشرك والخيانة ،وغير
ذلك من المعاصي.
فإذا انقضت األشهر األربعة التي أ همنتم فيها المشركين ،فأعلنوا
الحرب على أعداء للا حيث كانوا ،واقصدوهم بالحصار في
معاقلهم ،وترصدوا لهم في طرقهم ،فإن رجعوا عن كفرهم
ودخلوا اإلسالم وإلتزموا شرائعه من إقام الصالة وإخراج
الزكاة ،فأتركوهم ،فقد أصبحوا إخوانكم في اإلسالم ،إن للا

كراساتهن.
.

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض
مناقشة وتوضيح مضمون اآليات الكريمة ،وأقوم بمتابعة
المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهن
باإلستعانة بكتب ومراجع خارجية تتعلق بموضوع
المناقشة ،ثم أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد أفضل المجموعات.

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات
الكريمة.

▪

أن تحفظ الطالبة جزء من
اآليات خالل الحصة.

▪

أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في معجزة
القرآن والتحدي بها.

▪

الـواجــب

غفور لمن تاب وأناب ،رحيم بهم.
أهم الدروس المستفادة:
وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم
الدخول في جوارك  -أيها الرسول  -ورغب في األمان ،فأجبه
إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم وي ه
طلع على هدايته ،ثم أَ ِعدْه
من حيث أتى آمنًا; وذلك إلقامة الحجة عليه; ذلك بسبب أن
الكفار قوم جاهلون بحقائق اإلسالم ،فربما اختاروه إذا زال
الجهل عنهم.
ال ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند للا وعند رسوله ،إال
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في صلح (الحديبية) فما أقاموا
على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك .إن للا يحب
المتقين الموفِين بعهودهم.
إن شأن المشركين أن يلتزموا بالعهود ما دامت الغلبة لغيرهم،
أما إذا شعروا بالقوة على المؤمنين فإنهم ال يراعون القرابة وال
العهد ،فال يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم،
فإنهم يقولون لكم كال ًما بألسنتهم; لترضوا عنهم ،ولكن قلوبهم
تأبى ذلك ،وأكثرهم متمردون على اإلسالم ناقضون للعهد.

علَيكُم أحدا ً َ -ل ْم
بيني معاني الكلمات التاليةَ :و لم يُظا ِهروا َ
يَ ْنقُصوكم شَيئا ً.

أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك 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.
أكلف الطالبات بحفظ جزء من اآليات خالل الحصة وذلك
بالتعاون فيما بينهن مما يسهل عليهن حفظ اآليات خارج
الفصل.
أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ,ثم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

وضحي أهم الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من اآليات
الكريمة.

احفظي جزء من اآليات خالل
الحصة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

التقويم النهائي

اذكري أهم الفوائد واإلستنباطات التي خرجتي بها من
دراستك لآليات الكريمة.

طريقة التخطيط العكسي
رقم الوحدة:
الصف :الثاني المتوسط
اليوم
التاريخ

العنوان  /حفظ سورة التوبة
عدد الحصص:

الفكرة الكبرى :لقد أنزلت هذه السورة في وقت كان المجتمع اإلسالمي يستعد للخروج برسالة اإلسالم من الجزيرة العربية
إلى شعوب األرض كلها.
أنزلت هذه السورة بعد آخر غزوة للنبي ،غزوة تبوك ،وكان عدد المسلمين فيها ثالثين ألفاً ،واللطيف أنها جاءت في ترتيب
المصحف مباشرة بعد األنفال التي تحدثت عن غزوة بدر (أولى غزوات النبي) حيث عدد المسلمين فيها  313شخصاً فقط.
ولعل الحكمة هي أن يالحظ قارئ القرآن الفرق بين ظروف الغزوتين وأحكامهما وطريقة القرآن في التعقيب عليهما ،غزوة
تبوك كانت من أكثر الغزوات التي ظهر فيها أثر النفاق إذ كان مع الجيش منافقون كثر ،وتخلف عنها منافقون كثر كما
تخلّف عنها بعض المؤمنين بسبب الكسل .كانت نتيجة الغزوة انتصاراً للمسلمين ،وأنزلت هذه السورة للتعليق على كل هذه
المواقف.

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

⚫

تراعي آداب التالوة.
تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
تذكر كم عدد آيات سورة التوبة.
تحدد موقع سورة التوبة من المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
تعدد بعض فضائل سورة التوبة.
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 التالوة.
تحفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.

األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:
⚫ سورة التوبة (مدنية) نزلت بعد المائدة ،وهي في ترتيب
المصحف بعد األنفال عدد آياتها  129آية ،وهي آخر سورة
كاملة أنزلت على النبي صلى للا عليه وسلم قبل انتقاله إلى
الرفيق األعلى
⚫ جواز عقد المعاهدات مع الكافرين لرفع ضرر او للنفع.
⚫ الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال .
⚫ حرمة دخول الكافر المساجد إال لحاجة بإذن المسلمين.
⚫ حرمة إتخاذ الكافرين أولياء ولو كانوا من األقرباء .
⚫ استباحة ما حرم للا كفر صريح .
⚫ حرمة جمع المال وكنزه وعدم االنفاق منه .
⚫ حرمة التكاسل في الصالة وذلك من صفات المنافقين.
⚫ فرضية الزكاة ..
المعارف
ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.
 oأحكام تجويدية من اآليات.
 oمعاني بعض الكلمات.
 oتوجيهات وإرشادات لآليات.

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 :اتل اآليات تالوة صحيحة ؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة . .................
 :طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة التوبة ؟
 :حددي موقع سورة التوبة من المصحف الشريف.
 :احفظي اآليات الكريمة من حفظا جيدًا.
 :سمعي اآليات غيبياً دون أخطاء

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.
 oتالوة اآليات تالوة مجودة.
 oتعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.
 oذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

وحدات الملك عبدهللا – الليزر
الصف

الثاني المتوسط – ف1

حفظ القرآن الكريم – مدارس
تحفيظ القرآن الكريم

المــــادة

الدرس

األحد

التاريخ
حفظ سورة التوبة.

ملخص الوحدة

الحصة

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلم الوحدة

األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن:
➢ تراعي آداب تالوة القرآن الكريم ،كالطهارة واإلنصات واحترام المصحف.
➢ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
➢ حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً مع مراعاة سالمة النطق.
➢ ترتل اآليات الكريمة وتحسن الصوت في القراءة.
➢ توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
➢ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
➢ تذكر أبرز الموضوعات التي ناقشتها اآليات الكريمة.
➢ تعدد بعض فضائل سورة التوبة.
➢ تحدد موقع سورة التوبة من المصحف الشريف.
➢ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.

األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س
س

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل سورة التوبة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها سورة التوبة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكما ً تجويديا ً من هذه اآليات.
 :حددي موقع سورة التوبة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة التوبة؟
 :عددي بعض فضائل سورة التوبة.

الفكرة الكبرى :لقد أنزلت هذه السورة في وقت كان المجتمع اإلسالمي يستعد
للخروج برسالة اإلسالم من الجزيرة العربية إلى شعوب األرض كلها.
أنزلت هذه السورة بعد آخر غزوة للنبي ،غزوة تبوك ،وكان عدد المسلمين فيها
ثالثين ألفا ً ،واللطيف أنها جاءت في ترتيب المصحف مباشرة بعد األنفال التي
تحدثت عن غزوة بدر (أولى غزوات النبي) حيث عدد المسلمين فيها  313شخصا ً
فقط .ولعل الحكمة هي أن يالحظ قارئ القرآن الفرق بين ظروف الغزوتين
وأحكامهما وطريقة القرآن في التعقيب عليهما ،غزوة تبوك كانت من أكثر الغزوات
التي ظهر فيها أثر النفاق إذ كان مع الجيش منافقون كثر ،وتخلف عنها منافقون
كثر كما تخلّف عنها بعض المؤمنين بسبب الكسل .كانت نتيجة الغزوة انتصارا ً
للمسلمين ،وأنزلت هذه السورة للتعليق على كل هذه المواقف...

ستفهم الطالبة أن:
-

سورة التوبة (مدنية) نزلت بعد المائدة ،وهي في ترتيب المصحف بعد
األنفال عدد آياتها  129آية ،وهي آخر سورة كاملة أنزلت على النبي
صلى هللا عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق األعلى.

ستعرف الطالبة:

o
o
o
o

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

ستكون الطالبة قادرة على:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

اكتساب اتجاهات وقيم في مجال حفظ القرآن الكريم.
تالوة اآليات تالوة مجودة.
معرفة بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
تكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.
بيان توجيهات وإرشادات اآليات.
ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

▪ كتابة قصة
من السورة.
▪ عمل مطوية
عن أهم
التوجيهات
واإلرشادات
التي
تضمنتها
اآليات
الكريمة.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات.

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

القدرة على تنفيذ
المهمات األدائية
المطلوبة منها،
يتم التقييم من
خالل جدول
المتابعة المعد
(مبتدئ  -نام –
كفء – متميز).

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد ونهايته كتمهيد
إلثارة انتباه الطالبات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة.
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة القرآن الكريم
وذكر أسباب نزول السورة إن وجدت والمعنى العام لآليات أو قصة تحوي عبرة أو عظة.
أقوم بابراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات
األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة.
تالوة نموذجية ل آليات من (المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر) ومتابعة جميع
الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تتلى.
إعادة تالوة اآليات مع ترديد اآليات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى مقاطع صغيرة
ليستطعن الطالبات الترديد.
تالوة الطالبات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز السبورة وترتيبها على النحو
التالي:
كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع
الطالبات.
عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على الطالبات نطقها وتدريب الطالبات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
جدول للمقارنة بين كلمتين.
تالوة طالبة من كل مجموعة لآليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات في ذلك.
توزيع بر وشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني اآليات وأحكام التجويد الواردة فيها
وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات اآليات.
تدريب الطالبات على الكلمات التي يصعب عليهن تالوتها من خالل الجدول الموجود على
السبورة.
مناقشة الطالبات في المعنى العام لآليات.
تالوة طالبة بعد األخرى من كل مجموعة وتصويب األخطاء لها من قبل طالبة محددة من
المجموعة مع التوجيه للجميع.
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات.
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات بالتبادل فيما بينهن مع توجيههن
للتدرب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم عن
أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة.

ستقوم الطالبة بما يأتي

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

المناقشة والحوار.
كتابة البحث.
عمل مطوية.
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي
الطالب والنشاط.
حل أوراق العمل.
المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو
خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات.

ستقوم المعلمة بما
يأتي

▪ تقديم التمهيد.
▪ تحديد
استراتيجية
التدريس (تعلم
تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد.
▪ تالوة نموذجية
للنصوص.
▪ التعزيز المناسب.
▪ تقسيم
المجموعات.
▪ إعداد أورق
العمل.
▪ إعداد الخرائط
الذهنية وخرائط
المفاهيم.

التوقعات

مبتدئ
استوفت بعض

عناصر قصة

عناصر القصة
وافتقدت إلى الربط
بين عناصره.

اختارت األسلوب
األسلوب

المباشر في كتابة
القصة.

المحتوى

نام

كفء

متميز

استوفت أغلب
عناصر القصة ولم
يكن الربط بين
عناصره على درجة

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

استوفت جميع عناصر القصة وكان
الربط بين جميع العناصر واضح وبنفس
القوة.

واحدة من القوة.
اختارت األسلوب
المباشر في كتابة

اختارت األسلوب المشوق في كتابة القصة

اختارت األسلوب المشوق في كتابة

القصة مع نوع من

وابتعدت عن األسلوب المباشر.

القصة وابتعدت عن المباشرة.

التشويق.

تناولت جانب واحد

تناولت أغلب جوانب

من الموضوع.

الموضوع.

تناولت جميع جوانب وأوجه الموضوع.

تناولت جميع جوانب وأوجه الموضوع
بدقة متناهية.

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مواد الدين 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

