مـــادة القرآن الكريم (تالوة)

للصف الثاني متوسط

أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفي دة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .10إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
توقيع قائدة المدرسة/
.......................................................
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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدددنيا وارخددرة محصددورة فددي إتبدداع ديددن اإلسددالم الددذهللا خددتم هللا بدده
الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به وإتباع هديه وسددنته صددلى
هللا عليه وسلم.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد
❖ تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
❖ تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم ارخر وبالقدر خيره وشره.
❖ اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
❖ اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سدواه.
❖ إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
❖ حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

األهداف العامة لتدريس مادة الحديث
❖ تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
❖ تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوهللا الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهدر المعندى معده فدي قراءتده
ويساعد على فهمه.
❖ تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منده أو تأكيدد مدا تشدابه ،والتأكيدد علدى الجاندب العقلدي والتحليدل
المنطقي أثناء شرح الحديث.
❖ تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
❖ إظهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتدهللا به ويسير على منهجه.

مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة الفقه
❖ تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
❖ تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
❖ تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
❖ تدريب المتعلم على ممارسة العدبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
❖ اكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضائل وارداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على ارخرين.
❖ تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

األهداف العامة لتدريس مادة التفسير
❖ مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
❖ تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويه اريات من أوامر أو نواهي وأحكام وآداب بوعد ووعيد والتعدرف
على أسباب نزول اريات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
❖ مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اريات استيعابا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
❖ إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اريات.
❖ زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
❖ تنمية قدرته على تفسير اريات.
❖ الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
❖ ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اريات مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
❖ أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
❖ االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
مديرة المدرسة
...............................

األهداف العامة لتدريس مادة القرآن الكريم
❖ تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط .
❖ تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
❖ التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
❖ تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.
توقيع قائدة المدرسة/
.......................................................

معلومات عن المعلمة







االسم:
المؤهل:
التخصص:
الصفوف التي تدرسها:
مواد التدريس:
أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم (تالوة) ) للصف ( الثاني المتوسط )
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هد

الخيس 1443/8/21هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()12-1

2

االحد 1443/8/24هد

الخميس 1443/8/28هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()22-13

3

االحد 1443/9/2هد

الخميس 1443/9/6هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ( - )32-23سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()45-33

4

االحد 1443/9/9هد

الخميس 1443/9/13هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()58-46

5

االحد 1443/9/16هد

الخميس 1443/9/20هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ( - )70-59سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()80-71

6

االحد 1443/9/23هد

االثنين 1443/9/24هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()91-81

الثالثاء 1443/9/25هد

الخميس 1443/10/4هد

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هد الى 1443/10/4هد

7

االحد 1443/10/7هد

الخميس 1443/10/11هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ( - )103-92سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()115-104

8

االحد 1443/10/14هد

الخميس 1443/10/18هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()125-116

9

االحد 1443/10/21هد

الثالثاء 1443/10/23هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()140-126
األربعاء والخميس إجازة مطولة

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هد
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هد
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هد
2022/05/08م

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هد
2022/05/25م

10

االحد 1443/10/28هد

الخميس 1443/11/3هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ( - )152-141سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()154-153

11

االحد 1443/11/6هد

الخميس 1443/11/10هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()159-155

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هد
2022/06/15م

12

االحد 1443/11/13هد

الثالثاء 1443/11/15هد

سورة آل عمران (تالوة ) من آية ()168-160

13

االحد 1443/11/20هد

الخميس 1443/11/24هد

بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هد
2022/06/30م

14

االحد 1443/11/27هد

الخميس 1443/12/1هد

األربعاء والخميس إجازة مطولة
االختبارات

نماذج من البوروبنت

المادة
القرآن الكريم 2متالوة

عنوان الوحدة

آل عمران

موضوع الدرس

تالوة سورة آل عمران من اآلية ( )1إلى اآلية ()14

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

• أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة من سورة آل عمران من اآلية ( )1إلى اآلية (.)14
• أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• أن توضح الطالبة أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

• ات ِل اآليات الكريمة من سورة آل عمران من اآلية ( )1إلى اآلية (.)14
• اذكري معاني المفردات التي وردت باآليات الكريمة.
• وضحي أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة

بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

صور ⃝ المسجل ⃝

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

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

األحد

األهداف

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

التحضير بطريقة استراتيجيات اليزر – الليزر
موضوع الدرس

تالوة سورة آل عمران من اآلية ( )1إلى اآلية ()14

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة من
سورة آل عمران من اآلية ( )1إلى
اآلية (.)14

أن تذكر الطالبة معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

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

أدوات التقويم
التقويم الختامي

جهاز تسجيل
أجهزة عرض
مراجع ودوريات أخرى.......
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

التاريخ
تالوة القرآن الكريم (2م ف – )3مدارس التحفيظ
المادة
الحصة
المكتسبات والمفردات الجديدة
الفصل
صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي
مجسمات
نماذج وعينات

المحتوى وفرض الدرس
ص ّدِقا ً ِل َما
َّللاُ ال إِلَهَ إِاله ه َُو ا ْل َح ُّي ا ْل َقيُّو ُم ( )2نَزه َل َ
اب ِبا ْل َح ِّ
ق ُم َ
قال تعلى“ :الم ( )1ه
ع َليْكَ ا ْل ِكتَ َ
اس َوأَ ْنزَ َل ا ْلفُ ْرقَانَ إِنه الهذِينَ َكفَ ُروا
اإل ْن ِجي َل ( )3مِ نْ قَ ْب ُل هُدًى لِلنه ِ
بَ ْينَ يَ َد ْي ِه َوأَ ْنزَ َل الت ْهو َراةَ َو ِ
ض
َّللا ال ي َْخفَى َ
اب َ
َّللا لَ ُه ْم َ
بِآيَا ِ
ت هِ
علَ ْي ِه ش َْي ٌء فِي األَ ْر ِ
شدِي ٌد َو ه
عذَ ٌ
َّللاُ ع َِزي ٌز ذُو ا ْنتِقَ ٍام ( )4إِنه ه َ
س َماءِ (.”......)5
َوال فِي ال ه
معاني الكلمات:
جحدوا و أنكروا
َكفَروا
أي يوم القيامة
عذاب شديد
لَهُم
ٌ
أي منيع الجناب
َو هللا عزي ٌز
يخلقكم كما يشاء
يُص ّ َِو ُركُم
شرح اآليات:
• سبق الكالم عليها في أول سورة البقرة.
• هو هللا ,ال معبود بحق إال هو ,المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجالله ,القائم على
كل شيء.
• نَزه ل عيك القرآن بالحق الذي ال ريب فيه ,مص ِ ّدقًا لما قبله من كتب ورسل ,وأنزل
التوراة على موسى علبه السالم ,واإلنجيل على عيسى عليه السالم من قبل نزول
القرآن; إلرشاد ال متقين إلى اإليمان ,وصالح دينهم ودنياهم ,وأنزل ما يفرق بين
الحق والباطل .والذين كفروا بآيات هللا المنزلة ,لهم عذاب عظيم .وهللا عزيز ال
وتفرده باأللوهية.
يُغَالَب ,ذو انتقام بمن جحد حججه وأدلته,
ُّ
• إن هللا محيط علمه بالخالئق ,ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء ,ق هل أو
كثر.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية

المالحظة

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

المناقشة

استراتيجيات التعليم البديلة

األنشطة

نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل فردي
نشاط
التالوة الجماعية لآليات الكريمة
من خالل تقسيم طالبات الصف إلى
مجموعات

التدريبات

األنشطة

o

حل المشكالت

o

االكتشاف واالستقصاء

o

الصف الذهني

o

الخرائط الذهنية

o

التعلم الذاتي

o

التعلم التعاوني

o

أخرى........

تقييم الهدف
ات ِل اآليات الكريمة من سورة آل
عمران من اآلية ( )1إلى اآلية
(.)14

اذكري معاني المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

وضحي أهم الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من اآليات
الكريمة.

الواجبات المنزلية أخرى....

الواجب المنزلي

التخطيط العكسي – الليزر

كتابة بحث عن أبرز العظات المستنبطة من اآليات.

بطاقة تخطيط الدروس – الليزر
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :تالوة اآليات الكريمة التي سبق دراستها.
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:

•
•
•
•

•

تتلو اآليات الكريمة من سورة (آل عمران) اآليات
( )20/11تالوة 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.
•
•

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

أسئلة

عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

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

•

الصف2 :م ف3

المادة :تالوة القرآن الكريم

الموضوع :تالوة سورة آل عمران

تكليف ثالثة طالبات يمتزن بحفظهن للقرآن الكريم
ليقمن بتالوة اآليات الكريمة على مسامع بقية طالبات
الصف.
تقسيم الصف إلى ثالث مجموعات بحيث تقوم كل
طالبة من الثالثة التي سبق اختيارهن بمتابعة تالوة كل
صف من الثالثة ،حتى يستطعن تالوة اآليات تالوة
صحيحة ومجودة بشكل تام.
الشرح اإلجمالي لآليات.
القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها:
(توضيح معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق
الجانب المعرفي والوجداني).

أخرى ...................
التقويم

•
•
•
•
•

ات ِل اآليات الكريمة من سورة (آل عمران) اآليات
( )20/11تالوة 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.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  نماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

مسرد عام – الليزر
الحصة

المكون

الهدف

المهارة

األولى
الفصل

تالوة سورة آل عمران
اآليات ()12 – 1

▪ تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
▪ ذكر معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

التالوة
التذكر

الثانية

تالوة سورة آل عمران
اآليات ()24 – 13

إستراتيجية
التدريس

التعلم الذاتي

اإلجراءات

المصحف الشريف
– الجزء الثالث

أداة التقويم
تكليف منزلي
أوراق قياس

الطريقة العرضية – الليزر
الموضوع

تالوة اآليات من سورة آل عمران من 29/1

التهيئة

ما المقصود بقوله تعالى  :بهتانا عظيما؟

المكتسبات

تالوة اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة –
شرح مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الـمـادة

قرآن 2م تالوة

الـدرس
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التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

أن تتلوالطالبة اآليات
الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

المحتوى وعرض الدرس
ص ِ ّدقًا ِل َما بَ ْينَ
َّللاُ َال إِلَهَ إِ هال هُوا ْل َح ُّي ا ْلقَيُّو ُم ( )2نَزه َل َ
َق ُم َ
الم ( )1ه
علَيْكَ ا ْل ِكت َ
َاب ِبا ْلح ّ ِ
اس َوأَ ْنزَ َل ا ْلفُ ْرقَانَ إِنه اله ِذينَ
اإل ْن ِجي َل ( )3مِ نْ قَ ْب ُل هُدًى لِلنه ِ
يَ َد ْي ِه َوأَ ْنزَ َل الت ْهو َراةَ َو ْ ِ
علَ ْي ِه
َّللا َال ي َْخفَى َ
اب َ
َّللا لَ ُه ْم َ
َكفَ ُروا بِآَيَا ِ
ت هِ
شدِي ٌد َو ه
عذ َ ٌ
َّللاُ ع َِزي ٌز ذُوا ْنتِقَ ٍام ( )4إِنه ه َ
ْف يَشَا ُء َال
س َماءِ ( )5هُوالهذِي يُ َ
ض َو َال فِي ال ه
ش َْي ٌء فِي ْاألَ ْر ِ
َام َكي َ
ص ّ ِو ُر ُك ْم فِي ْاألَ ْرح ِ
َاب مِ ْنهُ آَيَاتٌ ُمحْ َك َماتٌ هُنه أ ُ ُّم
إِلَهَ إِ هال هُوا ْلعَ ِزي ُز ا ْل َحكِي ُم ( )6هُوالهذِي أَ ْنزَ َل َ
علَيْكَ ا ْل ِكت َ
َ
ْ
َ
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َ
َ
ه
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ب َوأ ُ َخ ُر ُمتَشَابِهَاتٌ فَأ َ هما الهذِينَ فِي قُلُوبِ ِه ْم ْيغ فيَتبِعُونَ َما تشَابَه مِ نه ا ْبتِغا َء
ا ْل ِكتَا ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ه
ُ
سخُونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم َيقُولُونَ آَ َمنها ِب ِه
ا
الر
و
َّللا
ال
إ
ه
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َأ
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م
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ه
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ء
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و
ا ْل ِفتْنَ ِة َ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ُ ِ ِ ه ُ َ ه ِ
ب (َ )7ربهنَا َال ت ُِز ْ
ُك ٌّل مِ نْ ِع ْن ِد َر ِّبنَا َو َما يَذه هك ُر ِإ هال أُولُ ْ
َب
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد ِإ ْذ َه َد ْيتَنَا َوه ْ
واألَ ْلبَا ِ
ْب فِي ِه إِنه
هاب (َ )8ربهنَا إِنهكَ جَامِ ُع النه ِ
اس ِلي َْو ٍم َال َري َ
لَنَا مِ نْ لَ ُد ْنكَ َرحْ َمةً إِنهكَ أَ ْنتَ ا ْل َوه ُ
َّللا
ِف ا ْلمِ يعَا َد ( )9إِنه الهذِينَ َكفَ ُروا لَنْ ت ُ ْغن َِي َ
ع ْن ُه ْم أَ ْم َوالُ ُه ْم َو َال أَ ْو َال ُدهُ ْم مِ نَ ه ِ
َّللا َال يُ ْخل ُ
هَ
ب آَ ِل ف ِْرع َْونَ َوالهذِينَ مِ نْ قَ ْبل ِِه ْم َكذهبُوا بِآَيَاتِنَا
َ
ش ْيئ ًا َوأُولَئِكَ هُ ْم َوقُو ُد النه ِار (َ )10كدَأْ ِ
ش ُرونَ
ست ُ ْغلَبُونَ َوتُحْ َ
َّللاُ َ
ب ( )11قُ ْل ِللهذِينَ َكفَ ُروا َ
َّللاُ بِذُنُوبِ ِه ْم َو ه
فَأ َ َخذَهُ ُم ه
شدِي ُد ا ْل ِعقَا ِ
ٌ
ٌ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
سبِي ِل
ْس المِ هَا ُد ( )12ق ْد كَانَ ل ُك ْم آيَة فِي فِئَتَي ِْن التَقتَا فِئَة تُقاتِ ُل فِي َ
إِلَى َج َهنه َم َوبِئ َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ٌ
َ
َ
نْ
َّللاُ يُ َؤيِّ ُد بِنص ِْر ِه َم يَشَا ُء إِنه فِي ذ ِلكَ
هِ
ي العَي ِْن َو ه
َّللا َوأ ُ ْخ َرى كَاف َِرة ي ََر ْون ُه ْم مِ ثلي ِْه ْم َرأ َ
ت مِ نَ ال ِّنسَاءِ َوا ْل َب ِنينَ َوا ْلقَنَاطِ ِير
ُب ال ه
ح
اس
شه ََوا ِ
َار (ُ )13ز ِّينَ ِللنه ِ
ُّ
لَ ِعب َْرةً ِألُولِي ْاألَ ْبص ِ
ب َوا ْل ِف ه
ث ذَ ِلكَ َمتَاعُ ا ْل َحيَا ِة
س هو َم ِة َو ْاألَ ْنعَ ِام َوا ْلح َْر ِ
ض ِة َوا ْل َخ ْي ِل ا ْل ُم َ
ا ْل ُمقَ ْن َط َر ِة مِ نَ الذه َه ِ
ب ( )14قُ ْل أَ ُؤنَ ِّبئ ُ ُك ْم ِب َخي ٍْر مِ نْ ذَ ِل ُك ْم ِللهذِينَ اتهقَ ْوا ِع ْن َد َر ِب ِّه ْم
َّللاُ ِع ْن َدهُ ُح ْ
ال ُّد ْنيَا َو ه
س ُن ا ْل َمآ َ ِ
ج ُم َطه َهرةٌ َو ِر ْ
َجنهاتٌ تَجْ ِري مِ نْ تَحْ تِهَا ْاألَ ْنهَا ُر َخا ِلدِينَ فِيهَا َوأَ ْز َوا ٌ
ض َوا ٌن مِ نَ ه ِ
َّللا َو ه
َّللاُ
اب النه ِار
ب َِصي ٌر بِا ْل ِعبَا ِد ( )15الهذِينَ يَقُولُونَ َربهنَا إِنهنَا آَ َمنها فَا ْغف ِْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َ
عذ َ َ
س َح ِار ()17
ستَ ْغف ِِرينَ بِ ْاألَ ْ
( )16الصهابِ ِرينَ َوالصها ِدقِينَ َوا ْلقَانِتِينَ َوا ْل ُم ْن ِف ِقينَ َوا ْل ُم ْ
ْ
ُووا ْل َم َالئِكَةُ َوأُولُوا ْل ِع ْل ِم قَائِ ًما بِا ْل ِقسْطِ َال إِلَهَ إِ هال هُوالعَ ِزي ُز
ش َِه َد ه
َّللاُ أَنههُ َال إِلَهَ إِ هال ه َ
ُ
ْ
ه
َ
ْ
ْ
ه
َ
نْ
َ
َاب إِال مِ بَ ْع ِد َما
ا ْل َحكِي ُم ( )18إِنه ال ِدّينَ ِع ْن َد ه ِ
ف الذِينَ أوت ُوا ال ِكت َ
اإلسْال ُم َو َما اختل َ
َّللا ِ
ب ( )19فَ ِإنْ
جَا َءهُ ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْينَ ُه ْم َو َمنْ َي ْكفُ ْر ِبآَيَا ِ
س ِري ُع ا ْلحِ َ
َّللا َ
ت هِ
سا ِ
َّللا فَ ِإنه ه َ
ُ
ُ
ْ
ه
ِينَ
سلَ ْمت ُ ْم
ت
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َاب َو ْاأل ُ ِ ّم ِّيينَ أَأَ ْ
ِ
ِ
حَاجُّوكَ فَقُ ْل أَ ْ
سلَ ْمتُ َوجْ ِه َي ِ ه ِ
َ
َلِل َو َم ِن اتهبَعَ ِن َ
َّللاُ ب َِصي ٌر ِبا ْل ِعبَا ِد ( )20إِنه
سلَ ُموا فَقَ ِد ا ْهتَد َْوا َوإِنْ ت ََوله ْوا فَ ِإنه َما َ
فَ ِإنْ أَ ْ
علَيْكَ ا ْلب ََالغُ َو ه
الهذِينَ يَ ْكفُ ُرونَ بِآَيَا ِ
َّللا َويَ ْقتُلُونَ النهبِيِّينَ بِغَي ِْر ح ٍّ
َق َويَ ْقتُلُونَ الهذِينَ يَأ ْ ُم ُرونَ بِا ْل ِقسْطِ
ت هِ

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أستعين بشريط كاسيت يحتوي على قراءة اتلي اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
لآليات الكريمة بصوت أحد كبار المقرئين،
أطلب من الطالبات اإلستماع بتركيز وانتباه
شديدين للقراءة ،ثم أختار طالبة من
طالبات الفصل تقوم بقراءة اآليات بصوت
مسموع.

ِيم ( )21أُو َلئِكَ الهذِينَ َح ِب َطتْ أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي ال ُّد ْنيَا َو ْ َ
اآلخِ َر ِة
اس فَبَ ِ
ب أَل ٍ
مِ نَ النه ِ
ش ّْرهُ ْم ِبعَذَا ٍ
ب يُ ْدع َْونَ إِلَى
َو َما لَ ُه ْم مِ نْ نَ ِ
اص ِرينَ ( )22أَلَ ْم ت ََر إِلَى الهذِينَ أُوت ُوا نَ ِصيبًا مِ نَ ا ْل ِكتَا ِ

أن تصف الطالبة
كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات
نطقا ً صحيحاً.
أن تذكر الطالبة
معاني المفردات التى
وردت باآليات
الكريمة.

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح
اآليات الكريمة.

ق مِ ْن ُه ْم َوهُ ْم ُمع ِْرضُونَ ( )23ذَ ِلكَ بِأَنه ُه ْم قَالُوا لَنْ
َّللا ِليَحْ ُك َم بَ ْينَ ُه ْم ث ُ هم يَت ََولهى فَ ِري ٌ
ب هِ
ِكتَا ِ
ْف إِذاَ
َ
ت َو َ
ْ
سنَا النها ُر إِ هال أَيها ًما َم ْعدُودَا ٍ
تَ َم ه
غ هرهُ ْم فِي دِين ِِه ْم َما كَانُوا يَفتَ ُرونَ ( )24ف َكي َ
سبَتْ َوهُ ْم َال يُ ْظلَ ُمونَ ( )25قُ ِل الله ُه هم
ْب فِي ِه َو ُوفِّيَتْ ُك ُّل نَ ْف ٍس َما َك َ
َج َم ْعنَاهُ ْم ِليَ ْو ٍم َال َري َ
َما ِلكَ ا ْل ُم ْلكِ ت ُؤْ تِي ا ْل ُم ْلكَ َمنْ تَشَا ُء َوتَ ْن ِزعُ ا ْل ُم ْلكَ مِ همنْ تَشَا ُء َوت ُ ِعزُّ َمنْ تَشَا ُء َوت ُ ِذ ُّل َمنْ
ار
تَشَا ُء ِب َيدِكَ ا ْل َخ ْي ُر ِإنهكَ َ
َار َوت ُو ِل ُج النه َه َ
علَى ُك ِ ّل ش َْيءٍ قَدِي ٌر ( )26ت ُو ِل ُج الله ْي َل فِي النهه ِ
ق َمنْ تَشَا ُء ِبغَي ِْر
ج ا ْل َح هي مِ نَ ا ْل َم ِّي ِ
ت َوت ُْخ ِر ُ
فِي الله ْي ِل َوت ُْخ ِر ُ
ج ا ْل َم ِيّتَ مِ نَ ا ْل َح ِّي َوت َْر ُز ُ
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أصحاب العقول الراجحة
ال تُمِ ل قلوبنا عن الحق
ال شك
كصنيع أوكعادة
شديد األخذ أليم العذاب
عالمة وداللة
يقوي
عظة
جعل حبها مستحسنا
اإلبل والبقر والغنم
الزروع
الطائعين الخاضعين
بالعدل
جادلوك
أخلصت عبادتي

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.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحاً.

أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية
التى تعرض بواسطة جهاز البروجيكتور
أوضح بها تفسير ألهم المفردات والمعاني
الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة وأقوم بمناقشة العرض ومحتوياته
مع الطالبات وأنتبه لمدى استيعاب
الطالبات حتى أتاكد من تمام استيعابهن
حتى لوتتطلب األمر إعادة العرض مرة
اخرى.

اذكري معاني المفردات
التي وردت باآليات
الكريمة.

أثير انتباه الطالبات لنقطة النقاش والحوار
شرح اآليات  :هوهللا ,ال معبود بحق إال هو ,المتصف
وهي توضيح ومناقشة شرح اآليات
بالحياة الكاملة كما يليق بجالله ,القائم على كل شيء.
الكريمة ،ثم أتيح الجوالمساعد على النقاش
نَ هزل عيك القرآن بالحق الذي ال ريب فيه ,مص ِ ّدقًا لما قبله
الهادف من خالل التحكم في دفة الحوار
من كتب ورسل ,وأنزل التوراة على موسى علبه السالم ,بيني وبين الطالبات حتى نصل لتحديد دقيق
واإلنجيل على عيسى عليه السالم من قبل نزول القرآن;
إلرشاد المتقين إلى اإليمان ,وصالح دينهم ودنياهم ,وأنزل لموضوع النقاش ثم أكلف الطالبات بكتابة
تلخيص للموضوع في كراساتهن.
ما يفرق بين الحق والباطل .والذين كفروا بآيات هللا
المنزلة ,لهم عذاب عظيم .وهللا عزيز ال يُغَالَب ,ذوانتقام
وتفرده باأللوهية.
بمن جحد حججه وأدلته,
ُّ
إن هللا محيط علمه بالخالئق ,ال يخفى عليه شيء في

بيني بالتفصيل شرح
اآليات الكريمة.

األرض وال في السماء ,ق هل أوكثر.
هووحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كما يشاء ,من ذكر
وأنثى ,وحسن وقبيح ,وشقي وسعيد ,ال معبود بحق سواه,
العزيز الذي ال يُغالَب ,الحكيم في أمره وتدبيره.
ويقولون :يا ربنا ال تَص ِْرف قلوبنا عن اإليمان بك بعد أن
مننت علينا بالهداية لدينك ,وامنحنا من فضلك رحمة
أن توضح الطالبة أهم واسعة ,إنك أنت الوهاب :كثير الفضل والعطاء ,تعطي َمن
تشاء بغير حساب.
الدروس المستفادة
يا ربنا إنا نُ ِق ُّر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم ال شَكه
والعبر المستنبطة من
عدْتَ به عبادك.
فيه ,وهويوم القيامة ,إنهك ال ت ُخلف ما و َ
اآليات الكريمة.
إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه ,لن تنفعهم أموالهم
وال أوالدهم من عذاب هللا شيئ ًا إن وقع بهم في الدنيا ,ولن
تدفعه عنهم في اآلخرة ,وهؤالء هم حطب النار يوم
القيامة.
شأن الكافرين في تكذيبهم وما ينزل بهم ,شأن آل فرعون
والذين من قبلهم من الكافرين ,أنكروا آيات هللا الواضحة,
فعاجلهم بالعقوبة بسبب تكذيبهم وعنادهم .وهللا شديد
العقاب لمن كفر به وكذهب رسله.
قل -أيها الرسول ،-للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين
استهانوا بنصرك في "بَدْر" :إنكم ستُه َْزمون في الدنيا
وستموتون على الكفر ,وتحشرون إلى نار جهنم; لتكون
فراشًا دائ ًما لكم ,وبئس الفراش
حب الشهوات من النساء والبنين ,واألموال
ُح ِ ّ
سن للناس ُّ
الكثيرة من الذهب والفضة ,والخيل الحسان ,واألنعام من
اإلبل والبقر والغنم ,واألرض المت ه َخذة للغراس والزراعة.
ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية .وهللا عنده حسن
المرجع والثواب ,وهوالجنهة.
هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات ,وعن المعاصي,
وعلى ما يصيبهم من أقدار هللا المؤلمة ,وبالصدق في
األقوال واألفعال وبالطاعة التامة ,وباإلنفاق سرا وعالنية,
وباالستغفار في آخر الليل; ألنه َم ِظنهة القبول وإجابة

أشرح للطالبات بإستخدام السبورة أهم
الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم
استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار
والمنافشة ثم أطلب منهن تلخيص
للموضوع في كراساتهن.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات
الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتجه الطالبة
نحوالتخلق بخلق
القرآن الكريم.
الـواجــب

الدعاء.
شهد هللا أنه المتفرد باإللهية ,وقَ َرنَ شهادته بشهادة
المالئكة وأهل العلم ,على أج ِ ّل مشهود عليه ,وهوتوحيده
تعالى وقيامه بالعدل ,ال إله إال هوالعزيز الذي ال يمتنع عليه
شيء أراده ,الحكيم في أقواله وأفعاله
فإن جادلك -أيها الرسول -أهل الكتاب في التوحيد بعد أن
أقمت الحجة عليهم فقل لهم :إنني أخلصت هلل وحده فال
أشرك به أحدًا ,وكذلك من اتبعني من المؤمنين ,أخلصوا هلل
وانقادوا له .وقل لهم ولمشركي العرب وغيرهم :إن
أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم والهدى والحق ,وإن
علي إال البالغ ,وقد أبلغتكم
توليتم فحسابكم على هللا ,وليس ه
وأقمت عليكم الحجة .وهللا بصير بالعباد ,ال يخفى عليه من
أمرهم شيء.
إن الذين يجحدون بالدالئل الواضحة وما جاء به
المرسلون ,ويقتلون أنبياء هللا ظل ًما بغير حق ,ويقتلون
شِرهم بعذاب
الذين يأمرون بالعدل واتباع طريق األنبياء ,فب ّ
موجع.
أولئك الذين بطلت أعمالهم في الدنيا واآلخرة ,فال يُقبل لهم
اصر ينصرهم من عذاب هللا.
عمل ,وما لهم من ن ٍ
أرأيت -أيها الرسول -أعجب من حال هؤالء اليهود الذين
أتاهم هللا حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هوالحق,
يُدْعون إلى ما جاء في كتاب هللا -وهوالقرآن -ليفصل بينهم
ب كثير منهم
فيما اختلفوا فيه ,فإن لم يوافق أهواءهم يَأ ْ َ
حكم هللا; ألن من عادتهم اإلعراض عن الحق؟

بيني معاني الكلمات التالية  :زين – لعبرة –
القانتين – بالقسط – حاجوك ؟

أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ثم
أساعدهن في اإلجابة على االسئلة الموضح
بها.

التقويم النهائي

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

اذكري أهم الفوائد واالستنباطات التي خرجتي
بها من دراستك لآليات الكريمة ؟

تحضير عرضي فواز الحربي
عنوان الدرس

الفصل

آل عمران 14-1

الحصة

القرآن الكريم

المادة

الوسيلة التعليمية

التاريخ
تمهيد الدرس

الصف

اثين متوسط
طريقة التدريس

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

مراجعة الدرس السابق ......مث مناقشة الطالب حول سورة ( ( آل عمران ) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعايل (( آمل ))

 – 1أن تتلو الطالبات اآلايت تالوة صحيحة
خالية من اللحن

إىل قوله تعاىل (( زين للناس حب )) ...

تالوة اآلايت من كل طالبة مع مناقشة وتصويب

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

األخطاء

 – 3 .هتجي اآلايت واملفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل املساعدة هلا
يف تعلم القرآن وحفظه

 – 1قراءة اآلايت قراءة فردية  – 2 .قراءة اآلايت قراءة مجاعية .
 – 3االستماع إىل املسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم ابألقران للبطيئني يف القراءة

قراءة كل تلميذة آية وقراءة بعض الطالبات لآلايت
املخصصة يف احلصة

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

الكلمــــــــــــــة

الفرقان
زيغ

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآلايت
القرآنية املقررة

معناها
ما فرق به بين الحق والباطل

تذكر الطالبة معاين كلمات ما يعطى هلا

ميل وانحراف عن الحق

 -1استحباب الدعاء بطلب النجاة عند ظهور الزيغ .

 -2كل ما يف الدنيا جمرد متاع واملتاع دائما قليل وزائل .

س /أذكري بعض فوائد اآلايت القرآنية اليت
درستيها

األهداف اإلجرائية السلوكية
الواجب المنزلي:

المحتوى

التقويم

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

طريقة وحدات الملك عبد هللا – الليزر

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة القرآن الكريم ( تالوة )
للفصل الدراسي الثالث  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس – التخطيط العكسي
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

233608010954856
اي بان

SA5780000233608010954856
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان

SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان

SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

