مادة القران الكريم 2
( مدارس التحفيظ )
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

األهداف العامة لتدريس المواد االسالمية
•
•
•
•
•
•
•

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 الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به 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 وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس مادة القران الكريم
 )1أن يحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكريم ,وأن يجيد تالوته:
▪ ويكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.
▪ ويكون أيضا ً بمد ما يحتاج إلى مد وقصر ما يحتاج إلي قصر.
▪ ويكون أيضا ً بإعطاء الجمل واألساليب حقها من حيث نبرة النطق وتلوين التعبير .وذلك بتمييز الجمل االستفهامية عن غير االستفهامية والمثبتة عن المنفية
والتعجبية عن غير التعجبية واالستنكارية عن غيرها وهكذا.
 )2أن يدرك المتعلم معنى ما يتلون من اآليات بصفة عامة على األقل:
▪ وذلك بإعطاء شرح مجمل وسريع لآليات.
▪ مناقشة المتعلم فيما تتضمنه معاني وأفكار أساسية وأيضا ً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أوالجمل.
▪ مالحظة :في درس التالوة يكفي حصول المتعلم على المعنى العام حتى يمكن تخصيص وقت كافي من الدرس للتالوة.
أن يركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئيسيــة في اآليـات المتــــلوة:
▪ قد تكون الفكرة حكما ً شرعيا ً أوعبادة من العبادات أومعاملة من المعامالت أوعظة من العظات أوقصة تاريخية أوحادثة ذات أهمية.
▪ الهدف الثاني يكون بمثابة األرضية التي ينبت فيها هذا التركيز على الهدف الثالث أوالخلفية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف الثالث.
▪ بعد هذا يمكن أن يخرج المتعلم بشيء محدد وواضح من تالوة هذه اآليات كأن يعرف كيف أن الحق له النصر في النهاية ،أوأن شريعة هللا في األمر الفالني هي كذا
وكذا أوالعظة الدينية البارزة في هذه اآليات هي عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائدا ً منتشراً.

 )3التعبد بتالوة القرآن:
▪ إخبار المتعلم بأن تالوة القرآن عبادة في حد ذاتها وذكر بعض األدلة على ذلك.
▪ وإخباره أيضا ً بأن من يقرأ القرآن كمن يصلي والمستمع متعبد هلل كذلك وأخبار المتعلم بقصة النبي عندما طلب من أبي موسى األشعري أن يقرأ عليه أول سورة
النساء فقال له كيف أُقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبوموسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َفكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
ك عَلَى هَؤُالءِ شَهِيدًا{ قال النبي كفى وأغرقت عيناه بالدموع.
بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا ِب َ
 )4تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لدى المتعلم:
▪
▪
▪
▪

وذلك بتالوة اآليات تالوة جيدة وبترتيل حسن وأن يحاط الدرس كله بجومن الخشوع.
إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من يتلوالقرآن عند هللا تعالى مع ذكر بعض األدلة الواردة في هذا الشأن.
إخبار المتعلم بمدى احتفاء هللا تعالى ومالئكته بمجلس تالوة القرآن واالستدالل بقوله عليه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم في بيت من بيوت هللا يتدارسون كتاب هللا
إال حفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم هللا فيمن عنده}.
َ
تالوة اآليات أمام المتعلم بخشوع وأن تكون الجلسة جلسة احترام وخشوع والبعد عن األصوات المزعجة والتصنع ......وأن يُطلب من المتعلم مثل ذلك.

 )5اإلسهام في تنمية الوازع الديني لدى المتعلم:
▪ الوازع الديني هورقيب داخلي لدى المتعلم عن طريقه يستطيع أن يميز الحق من الباطل ويستطيع أن يسير على الطريق الصحيح دون توجيه.
▪ هذا الوازع يأتي بعد جهود متضافرة ومتناسقة من كل العاملين في مجال التربية الدينية.

توزيع منهج مادة (القرآن الكريم  )2للصف (التعليم الثانوي نظام المقررات)
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10
11

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

حفظ سورة األنفال من ( - )45 - 31حفظ سورة األنفال من ()60 - 46

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

حفظ سورة األنفال من ( - )75 - 61حفظ سورة التوبة من ()90 - 76
حفظ سورة التوبة من ( - )105 - 91حفظ سورة التوبة من ()119 - 106
حفظ سورة التوبة من ()129 - 120

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

موعد
االجازات

حفظ سورة المائدة من ( - )15 - 1حفظ سورة المائدة من ()30 - 16
حفظ سورة المائدة من ()45 - 31
حفظ سورة المائدة ( - )60 - 46حفظ سورة المائدة ( - )75 - 61حفظ سورة المائدة ()90 - 76
حفظ سورة المائدة ( - )105 - 91حفظ سورة المائدة ()120 - 106
حفظ سورة األنعام ( - )30 - 1حفظ سورة األنعام ( - )45 - 31حفظ سورة األنعام ()60 - 46
بداية إجازة
حفظ سورة األنعام ()75 - 61
عيد الفطر
105
(
من
األنعام
سورة
حفظ
)
105
حفظ سورة األنعام من ( - )90 - 76حفظ سورة األنعام من (- 91
1443/09/24هـ
2022/04/25م
 - )120حفظ سورة األنعام من ()135 - 121
 حفظ سورة األنعام من ( - )150 - 136حفظ سورة األنعام من ( - )165 - 151حفظ سورة األعراف من (- 1بداية الدراسة
بعد اجازة عيد
 - )30حفظ سورة األعراف من ( - )45 - 31حفظ سورة األعراف من ()60 - 46
الفطر
حفظ سورة األعراف ( - )75 - 61حفظ سورة األعراف ()90 - 76
1443/10/07هـ
حفظ سورة األعراف ()105 - 91
2022/05/08م
بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ
حفظ سورة األعراف من ( - )120 - 106حفظ سورة األعراف من ()135 - 121
حفظ سورة األعراف من ()150 - 136
حفظ سورة األعراف من ( - )165 - 151حفظ سورة األعراف من ()180 - 166
حفظ سورة األعراف من ()194 - 181
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
حفظ سورة األعراف ( - )206 - 195حفظ سورة األنفال ()15 - 1
1443/10/24هـ
حفظ سورة األنفال ()30 - 16
2022/05/25م
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

األربعاء والخميس إجازة مطولة

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

محتويات منهج مادة القرآن الكريم  2تحفيظ
حفظ سورة المائدة من ( - )15 - 1حفظ سورة المائدة من ()30 - 16
حفظ سورة المائدة من ()45 - 31
حفظ سورة المائدة ( - )60 - 46حفظ سورة المائدة ()75 - 61
حفظ سورة المائدة ()90 - 76
حفظ سورة المائدة ( - )105 - 91حفظ سورة المائدة ()120 - 106
حفظ سورة األنعام ()30 - 1
حفظ سورة األنعام ( - )45 - 31حفظ سورة األنعام ()60 - 46
حفظ سورة األنعام ()75 - 61
حفظ سورة األنعام من ( - )90 - 76حفظ سورة األنعام من ()105 - 91
حفظ سورة األنعام من ()120 - 105
حفظ سورة األنعام من ( - )135 - 121حفظ سورة األنعام من ()150 - 136
حفظ سورة األنعام من ()165 - 151
حفظ سورة األعراف من ( - )30 - 1حفظ سورة األعراف من ()45 - 31
حفظ سورة األعراف من ()60 - 46
حفظ سورة األعراف ( - )75 - 61حفظ سورة األعراف ()90 - 76
حفظ سورة األعراف ()105 - 91
حفظ سورة األعراف من ( - )120 - 106حفظ سورة األعراف من ()135 - 121
حفظ سورة األعراف من ()150 - 136
حفظ سورة األعراف من ( - )165 - 151حفظ سورة األعراف من ()180 - 166
حفظ سورة األعراف من ()194 - 181
حفظ سورة األعراف ( - )206 - 195حفظ سورة األنفال ()15 - 1
حفظ سورة األنفال ()30 - 16
حفظ سورة األنفال من ( - )45 - 31حفظ سورة األنفال من ()60 - 46
حفظ سورة األنفال من ()75 - 61
حفظ سورة التوبة من ( - )15 - 1حفظ سورة التوبة من ()30 - 16
حفظ سورة التوبة من ()45 - 31
حفظ سورة التوبة من ( - )60 - 46حفظ سورة التوبة من ()75 - 61
حفظ سورة التوبة من ()90 - 76
حفظ سورة التوبة من ( - )105 - 91حفظ سورة التوبة من ()119 - 106
حفظ سورة التوبة من ()129 - 120

التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

حفظ سورة المائدة من اآلية ( )1إلى
اآلية ()15

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
من سورة المائدة من اآلية ()1
إلى اآلية (.)15

يم" :يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَ َمنُوا أَ ْوفُوا بِا ْلعُقُو ِد أُحِ لهتْ لَ ُك ْم ب َِهي َمةُ ْاألَ ْنعَا ِم إِ هال َما يُتْلَى
بِس ِْم ه ِ
الرحِ ِ
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
علَ ْي ُك ْم َ
َّللا يَحْ ُك ُم َما ي ُِري ُد ( )1يَا أَيُّهَا الهذِينَ آَ َمنُوا َال تُحِ لُّوا َ
َ
غي َْر ُمحِ ِِّلي ال ه
َّللاِ
شعَائ َِر ه
ص ْي ِد َوأَ ْنت ُ ْم ح ُُر ٌم إِنه ه َ
ْي َو َال ا ْلقَ َالئِ َد َو َال آَ ِ ِّمينَ ا ْلبَيْتَ ا ْلح ََرا َم يَ ْبتَغُونَ فَض ًْال مِ نْ َربِ ِِّه ْم َو ِرض َْوانًا َوإِذَا
َو َال ال ه
شه َْر ا ْلح ََرا َم َو َال ا ْل َهد َ
ص َ
علَى
اونُوا َ
طادُوا َو َال يَجْ ِر َمنه ُك ْم َ
َحلَ ْلت ُ ْم فَا ْ
شنَآ َ ُن قَ ْوم أَنْ َ
صدُّو ُك ْم ع َِن ا ْل َمس ِْج ِد ا ْلح ََر ِام أَنْ تَ ْعتَدُوا َوتَعَ َ
ب (.".... )2
َّللا َ
اونُوا َ
ا ْلبِ ِ ِّر َوالته ْق َوى َو َال تَعَ َ
شدِي ُد ا ْل ِعقَا ِ
َّللا إِنه ه َ
ان َواتهقُوا ه َ
اإلثْ ِم َوا ْلعُد َْو ِ
علَى ْ ِ

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

أدوات التقويم
التقويم الختامي

معاني الكلمات:

ع َملُهُ
َحبِ َط َ
ِق
إلى ال َمراف ِ

القرآن الكريم /2ت

مجسمات

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

 oحل المشكالت

بَ َطل عمله
مع المرافق

 oاالكتشاف واالستقصاء

شرح اآليات:
• يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ,أتِ ُّموا عهود هللا الموثقة ,من
اإليمان بشرائع الدين ,واالنقياد لها ,وأَدُّوا العهود لبعضكم على بعض من األمانات,
والبيوع وغيرها ,مما لم يخالف كتاب هللا ,وسنة رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم.
وقد أ َح هل هللا لكم البهيمة من األنعام ,وهي اإلب ُل والبقر والغنم ,إال ما بيهنه لكم من
تحريم الميتة والدم وغير ذلك ,ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون .إن هللا يحكم ما
يشاء َو ْفق حكمته وعدله.
• يا أيها الذين صدهقوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تتعدهوا حدود هللا ومعالمه ,وال
تستحِ لُّوا القتال في األشهر الحرم ,وهي :ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب ,وكان
ذلك في صدر اإلسالم ,وال تستحِ لُّوا حرمة ال َهدْي ,وال ما قُ ِلِّ َد منه; إذ كانوا يضعون
ْي وأن
القالئد ,وهي ضفائر من صوف َ
أووبَر في الرقاب عالمةً على أن البهيمة َهد ٌ
ستَحِ لُّوا قتال قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون من فضل هللا
الرجل يريد الحج ,وال تَ ْ
ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم .وإذا حللتم من إحرامكم ح هل لكم الصيد ,وال
يحمِ لَنهكم بُ ْغض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام  -كما حدث
عام "الحديبية" -على ترك العدل فيهم .وتعاونوا  -أيها المؤمنون فيما بينكم  -على
فِعْل الخير ,وتقوى هللا ,وال تعاونوا على ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود هللا,
واحذروا مخالفة أمر هللا فإنه شديد العقاب.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية

التاريخ

نشاط
تالوة اآليات الكريمة
بشكل فردي

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

تقييم الهدف
آت ِل اآليات الكريمة من سورة
المائدة من اآلية ( )1إلى
اآلية (.)15
اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

فيلم تعليمي

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حفظ اآليات الكريمة.

التحضير بطريقة التخطيط العكسي
رقم الوحدة  /الدرس :األولى
الصف :المستوي الثاني -مدارس التحفيظ

العنوان  /حفظ سورة المائدة
المادة :القرآن الكريم 2ث

أخرى:

الفكرة الكبرى :أما هدف السورة فهو واضح من أول نداء جاء في السورة [يَـأَيُّهَا ٱلهذِينَ ءا َمنُواْ أ َ ْوفُواْ بِٱ ْلعُقُو ِد] أي أوفوا بعهودكم ،ال تنقضوا الميثاق ،والعقود تشمل
ما عقده اإلنسان ،من المسؤولية عن األرض واستخالف هللا لإلنسان ،إلى أمور الطاعات كالصالة والحجاب ،إلى ترك المحرمات كشرب الخمر واكل الحرام.

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

 oتراعي آداب التالوة
 oتذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
تبين بعض فضائل سورة الفاتحة.
تحدد موقع سورة الفاتحة من المصحف الشريف.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.

تتلو آيات السورة تالوة مجودة
تعدد بعض أسماء سورة الفاتحة.
توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها سورة الفاتحة.
توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
تحفظ سورة الفاتحة حفظا ً متقناً.

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
❖ سورة المائدة (مدنية) ،ومنها ما نزل في مكة (بعد حجة الوداع) نزلت بعد سورة الفتح ،وهي
في ترتيب المصحف بعد سورة النساء ،وعدد آياتها  120آية.
❖ يقول عبد هللا بن مسعود" :إذا سمعت [يَـأَيُّهَا ٱله ِذينَ ءا َمنُواْ] فارعها سمعك فإنه أمر خير تؤمر
به أو شر تنهى عنه" .ومعنى [ َيـأ َ ُّيهَا ٱله ِذينَ ءا َمنُواْ] أي يا من آمنتم باهلل حقاً ،يا من رضيتم
باهلل رباً ،يا من أقررتم باهلل معبوداً ،اسمعوا وأطيعوا.

المعارف
o
o
o
o
o
o

ستعرف المتعلمات:
التالوة الصحيحة المجودة لآليات.
المواضيع التي ناقشتها اآليات الكريمة.
فضائل سورة المائدة.
أحكام تجويدية من اآليات.
معاني بعض الكلمات.
توجيهات وإرشادات لآليات.

س
س
س
س
س
س
س
س

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

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

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المهمات األدائية:
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:
المهمة االدائية الثانية
المهمة األدائية األولي
أن تحضر الطالبات قصة من سورة المائدة.
عمل أبحاث من االنترنت عن عن أسباب نزول اآليات الكريمة
أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف
اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بدايــة الــدرس الجديــد ونهايتــه كتمهيــد إلثــارة انتبــاه الطالبــات وهــي مــا تســمى
بالتهيئة الحافزة.
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضــل تــالوة القــرآن الكــريم وذكــر أســباب نــزول الســورة إن وجــدت
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 هــذه األهــداف
واألفهام.
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 بوضــع اإلصــبع تحــت الكلمــة التــي
تتلي.
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 بروشور 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 أنفسهن بالتبادل فيما بينهن مع التوجيه لهن للتدريب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلَب من الطالبات كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة.

دور الطالبة

• انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
• التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
• قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
• التركيز على جمع معلومات عن عن أسباب
نزول اآليات الكريمة باالستعانة بشبكة
االنترنت او من خالل مكتبة المدرسة
• كتابة مقال صغير ال يزيد عن عشرين سطرا ً
• توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة المائدة؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:

•

•
تتلو اآليات الكريمة من سورة (المائدة) اآليات
•
( )15/1تالوة 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.
• تحفظ اآليات الكريمة حف ً
ظا متقنًا.
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)

•

المستوى :الثاني

المادة :القرآن الكريم (/2ت)

•

الموضوع :حفظ سورة المائدة

اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
القراءة الجهرية من المعلمة لآليات.
القراءة 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).
التسميع الفردي للطالبات (حفظ).

أخرى ...................
التقويم

•
•
•
•
•
•

ات ِل اآليات الكريمة من سورة (المائدة) اآليات ()15/1
تالوة 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.
احفظي اآليات الكريمة حف ً
ظا متقنًا.

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 …………….....

• يدون في األسطر الخالية في خانة أهداف الدرس األهداف المتعلقة بالمعنى العام لآليات والجانب الوجداني ،وكذلك ما يقابلها في خانة التقويم.

التحضير بطريقة التعلم الرقمي
تحضير التعلم الرقمي
قرآن 2
نظام المقررات

موضوع الدرس

حفظ سورة المائدة من اآلية ( )1إلى اآلية ()15

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة من سورة المائدة من اآلية ( )1إلى اآلية (.)15
أن تذكر الطالبة معاني المفردات التي وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة.

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

آتل اآليات الكريمة من سورة المائدة من اآلية ( )1إلى اآلية (.)15
اذكري معاني المفردات التي وردت باآليات الكريمة.
وضحي أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة.

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى

اإلثراءات

⃝ √ فيديوهات

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

⃝ √ أخرى ..............
مسابقة مدرستي

األنشطة

نشاط مدرسي O

نشاط منزلي O

O

االختبارات

اختبار وحدة O

اختبار فترة O

اختبار اسبوعي  Oأخرى O

مالحظات

أخرى O

..........

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

االحد

االهداف

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

السور

التحضير بطريقة المسرد
عنوان الوحدة :حفظ سورة المائدة
الهدف

الحصة

المكون

األولى
الفصل

حفظ سورة المائدة
اآليات ()8 - 1

أوراق قياس

الثانية

حفظ سورة المائدة
اآليات ()16 - 9

تكليف منزلي

الثالثة

حفظ سورة المائدة
اآليات ()24 - 17

الرابعة

حفظ سورة المائدة
اآليات ()32 - 25

الخامسة

حفظ سورة المائدة
اآليات ()40 - 33

أوراق قياس

السادسة

حفظ سورة المائدة
اآليات ()48 - 41

تكليف منزلي

▪ تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
▪ ذكر معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
▪ حفظ اآليات الكريمة حف ً
ظا متقنًا.

معلمة المادة:

المهارة

إستراتيجية
التدريس

التالوة
التذكر
الحفظ
واالسترجاع

التعلم الذاتي

اإلجراءات

المصحف الشريف
 -الجزء السادس

أداة التقويم

أوراق قياس
تكليف منزلي

مديرة المدرسة:

طريقة تحضير وحدات الملك عبد هللا
المستوى

الثاني-

الدرس
ملخص الوحدة

المــــادة

القرآن الكريم (/2ت) – مدارس
تحفيظ القرآن الكريم

التاريخ
الحصة

حفظ سورة المائدة

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن:
➢ تراعي آداب تالوة القرآن الكريم كالطهارة واإلنصات واحترام المصحف.
➢ تتلو آيات سورة المائدة تالوة صحيحة مجودة.
➢ تقرأ اآليات الكريمة بانطالق وال تتردد فيها.
➢ ترتل اآليات الكريمة وتحسن صوتها في القراءة.
➢ تطبق أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
➢ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
➢ توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
➢ تبين أهم المواضيع التي ناقشتها سورة المائدة.
➢ تعدد بعض فضائل سورة المائدة.
➢ تحدد موقع سورة المائدة في المصحف الشريف.
➢ تتعرف عدد آيات سورة المائدة.
➢ تحفظ السورة الكريمة حف ً
ظا متقنًا.

األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س
س

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

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلم الوحدة
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
َ
الفكرة الكبرى :أما هدف السورة فهو واضح من أول نداء جاء في السورة [يَـأيُّهَا
ٱله ِذينَ ءا َمنُواْ أ َ ْوفُواْ ِبٱ ْلعُقُودِ] أي أوفوا بعهودكم ،ال تنقضوا الميثاق ،والعقود تشمل ما
عقده اإلنسان ،من المسؤولية عن األرض واستخالف هللا لإلنسان ،إلى أمور الطاعات
كالصالة والحجاب ،إلى ترك المحرمات كشرب الخمر واكل الحرام.
ستفهم الطالبة أن:
 سورة المائدة (مدنية) ،ومنها ما نزل في مكة (بعد حجة الوداع)نزلت بعد سورةالفتح ،وهي في ترتيب المصحف بعد سورة النساء ،وعدد آياتها  120آية.
 يقول عبد هللا بن مسعود" :إذا سمعت [يَـأَيُّهَا ٱله ِذينَ ءا َمنُواْ] فارعها سمعك فإنهأمر خير تؤمر به أو شر تنهى عنه" .ومعنى [يَـأَيُّهَا ٱله ِذينَ ءا َمنُواْ] أي يا من
آمنتم باهلل حقاً ،يا من رضيتم باهلل رباً ،يا من أقررتم باهلل معبوداً ،اسمعوا
وأطيعوا.

ستعرف الطالبة:
التالوة الصحيحة المجودة لآليات.
المواضيع التي ناقشتها اآليات الكريمة.
فضائل سورة المائدة.
أحكام تجويدية من اآليات.
معاني بعض الكلمات.
توجيهات وإرشادات لآليات.

ستكون الطالبة قادرة على:
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال تالوة وحفظ القرآن الكريم.
تالوة اآليات تالوة مجودة.
تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
تكوين اتجاه إيجابي نحو تطبيق توجيهات اآليات الكريمة في
الحياة العملية.
بيان توجيهات وإرشادات اآليات.
ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

الخ
طوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

▪ كتابة تقرير
مبسط عن
أسباب نزول
اآليات
الكريمة.

التوقعات
المنهج
األفكار
التوقيت

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

من خالل األدلة
تحقيق درجات
التالية:
متقدمة في
▪ النشاط المنزلي.
االختبارات.
▪ اختبارات فجائية
القدرة على تنفيذ
قصيرة.
المهمات األدائية ▪ التذكير األكاديمي.
المطلوبة منها ▪ ،المفكرات.
يتم من خالل
▪ كتابة تلخيص.
جدول المتابعة
▪ اختبارات طويلة.
المعد (مبتدئ  -نام ▪ المالحظات.
– كفء – متميز) ▪ .تقويم ذاتي.

مبتدئ
لم يستخدم المنهج العلمي
في كتابة التقرير وتناوله
بشكل عشوائي
تناول الموضوع من جانب
واحد
متأخر جدا ً

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
ستقوم الطالبة بما يأتي

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 لآليات من (المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر) ومتابعة جميع
الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تتلي.
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 ج دول 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 بروشور 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 أنفسهن بالتبادل فيما بينهن مع التوجيه
لهن للتدريب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلَب من الطالبات كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة.

نام
ِ
استخدم المنهج العلمي في
كتابة التقرير بشكل غير
منضبط علميا ً
تناول الموضوع من أكثر من
جانب
متأخر

▪
▪
▪
▪
▪
▪

كفء

متميز

استخدم المنهج العلمي في كتابة
التقرير في أكثر من جانب

استخدم المنهج العلمي في كتابة
التقرير بشكل دقيق ومتكامل

تناول الموضوع من جميع الجوانب
في التوقيت المحدد

تناولت الموضوع من جميع
الجوانب بصورة دقيقة وواضحة
قبل الموعد المحدد

المناقشة والحوار.
كتابة تقرير مبسط.
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 إستراتيجية
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.

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

الصف

اسم الوحدة

تتمثل مهمتك في:

مهمتك :كتابة تقرير مبسط

د

الدور

ج

الجمهور

الطالبات أو المجتمع.

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو :سياق كاتبة تقارير

المشكلة والتحدي :طرحها بطريقة شيقة ,وسلسة وتحقيق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتابع.
أنت :صحفية.

المهمة األدائية:

هـ

الهدف

الهدف :توظيف القدرات الكتابية.

➢
➢

كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
مصادر جمع المعلومات الالزمة لكتابة التقرير (اإلنترنت – مكتبة
المدرسة أو البيت أو المسجد – الكتاب).

وظيفتك :كتابة تقرير مبسط.

ا

الناتج واألداء
والغرض

•

كتابة تقرير مبسط.

ع

معايير ومحكات
النجاح

•
•
•
•

اإللمام بجميع أسباب نزول اآليات الكريمة.
كتابة بدون أخطاء إمالئية.
الشمولية وتناول جميع أسباب نزول اآليات الكريمة.
الجانب اللغوي واإلبداعي والفني.

المكون (الموضوع)

اليوم

جدول تنظيم التدريس
التاريخ

المدخل والتمهيد.

14 / /هـ

عرض األفكار الباقية واألسئلة األساسية.

14 / /هـ

تقسيم المجموعات.

14 / /هـ

التالوة النموذجية.

14 / /هـ

إعادة التالوة وترديد الطالبات مع القارئ.

14 / /هـ

تالوة المجموعات.

14 / /هـ

مناقشة الطالبات في (أسباب النزول – الكلمات
المشكلة – المعنى العام – بعض أحكام التجويد).

14 / /هـ

توزيع البروشور ومناقشته.

14 / /هـ

مسابقة تالوة المجموعات.

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
ال ّ
علاي ُك ْم اورحمة ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة القران الكريم ( 2مدارس التحفيظ)
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير تحفيظ القرآن
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس – التخطيط العكسي
المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
اسعار مواد التحفيظ والتالوة والتجويد ابتدائي ومتوسط
*سعر المادة الواحدة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة الواحدة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة الواحدة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة الواحدة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*

اسعار مواد التحفيظ مقررات

*سعر المادة الواحدة على سي دي  50لاير *
*سعر المادة الواحدة عن طريق االيميل  20لاير *
*سعر المادة الواحدة مع السي دي طباعة عادية 80لاير*
*سعر المادة الواحدة مع السي دي طباعة ملونة 120لاير*
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa
كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025

0551092444
0557977722
0555107025
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

----------------------------------------------------------------------------

