مادة القران الكريم 5
(مدارس التحفيظ)
التحضير بالطريقة البنائية

 -1متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزا ً
بدينه قادرا ً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى ا لمتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة
السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 -9تخريج عددا ً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 -10تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم
بنجاح وسالم.
 -12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد
تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.
توقيع مديرة المدرسة
....................................

 )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 اآليات من معاني وأفكار أساسية وأيضا ً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أو الجمل.
• مالحظة :في درس التالوة يكفي حصول المتعلم على المعنى العام حتى يمكن تخصيص وقت كافي من الدرس للتالوة.
 )3أن يركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئيسيــة في اآليـات المتــــلوة:
• قد تكون الفكرة حكما ً شرعيا ً أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعامالت أو عظة من العظات أو قصة تاريخية أو حادثة ذات أهمية.
• الهدف الثاني يكون بمثابة األرضية التي ينبت فيها هذا التركيز على الهدف الثالث أو الخلفية 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 ،أو أن شريعة هللا في األمر الفالني هي كذا وكذا أو العظة الدينية
البارزة في هذه اآليات هي عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائدا ً منتشراً.
 )4التعبد 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
ش ِهيدًا} قال النبي كفى
علَى َه ُؤالءِ َ
ش ِهي ٍد َو ِجئْنَا ِبكَ َ
ْف ِإذَا ِجئْنَا مِ ْن ك ُِل أُم ٍة ِب َ
عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َكي َ
وأغرقت عيناه بالدموع.
 )5تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لدى المتعلم:
• وذلك بتالوة اآليات تالوة جيدة وبترتيل حسن و أن يحاط الدرس كله بجو من الخشوع.
• إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من يتلو القرآن 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 .
 )6اإلسهام في تنمية الوازع الديني لدى المتعلم:
• الوازع الديني هو رقيب 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.

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (القرآن الكريم  )5للصف (التعليم الثانوي نظام المقررات)
التاريخ

األسبوع

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

حفظ سورة الزمر ( - )31-1حفظ سورة الزمر ( - )55-32حفظ سورة الزمر ()75-56

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

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

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

حفظ سورة غافر ( - )24-1حفظ سورة غافر ( - )50-25حفظ سورة غافر ()85-51

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

حفظ سورة فصلت ( - )18 - 1حفظ سورة فصلت ( - )36 - 19حفظ سورة فصلت ()54 - 37

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

حفظ سورة الروم ( )30 - 1حفظ سورة الروم ( - )60 - 31حفظ سورة لقمان ()34 - 1
حفظ سورة السجدة ()30 - 1
حفظ سورة األحزاب ( - )25 - 1حفظ سورة األحزاب ( - )50 - 26حفظ سورة األحزاب ()73 - 51
حفظ سورة سبأ ( - )18-1حفظ سورة سبأ ( - )36-19حفظ سورة سبأ ()54-37
حفظ سورة فاطر ( - )15-1حفظ سورة فاطر ( - )30-16حفظ سورة فاطر ()45-31
حفظ سورة يس ()24-1
حفظ سورة يس ( - )50-25حفظ سورة يس ( - )83-51حفظ سورة الصافات ()45 - 1
حفظ سورة الصافات ( - )90 - 46حفظ سورة الصافات ()135 - 91
حفظ سورة الصافات ( - )182 - 136حفظ سورة ص ( - )44 - 1حفظ سورة ص ()88 - 45

حفظ سورة الشورى ( - )18 - 1حفظ سورة الشورى ( - )36 - 19حفظ سورة الشورى ()53 - 37

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

10
11

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

حفظ سورة الزخرف ( - )30 - 1حفظ سورة الزخرف ( - )60 - 31حفظ سورة الزخرف ()89 - 61

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

حفظ سورة الدخان ( - )20 - 1حفظ سورة الدخان ( - )40 - 21حفظ سورة الدخان ()59 - 41
حفظ سورة الجاثية ( - )20 - 1حفظ سورة الجاثية ( - )37 - 21حفظ سورة األحقاف ()35 - 1

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

األربعاء والخميس إجازة مطولة

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

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

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

محتويات منهج مادة القرآن الكريم  5تحفيظ

حفظ سورة الروم ()30-1
حفظ سورة الروم ( - )60-31حفظ سورة لقمان ( - )34-1حفظ سورة السجدة ()30-1
حفظ سورة األحزاب ( - )25-1حفظ سورة األحزاب ( - )50-26حفظ سورة األحزاب ()73-51
حفظ سورة سبأ ( - )18-1حفظ سورة سبأ ( - )36-19حفظ سورة سبأ ()54-37
حفظ سورة فاطر ( - )15-1حفظ سورة فاطر ( - )30-16حفظ سورة فاطر ()45-31
حفظ سورة يس ( - )24-1حفظ سورة يس ( - )50-25حفظ سورة يس ()83-51
حفظ سورة الصافات ( - )45-1حفظ سورة الصافات ( - )90-46حفظ سورة الصافات ()135-91
حفظ سورة الصافات ( - )182-136حفظ سورة ص ( - )44-1حفظ سورة ص ()88-45
حفظ سورة الزمر ( - )31-1حفظ سورة الزمر ( - )55-32حفظ سورة الزمر ()75-56
حفظ سورة غافر ( - )24-1حفظ سورة غافر ( - )50-25حفظ سورة غافر ()85-51
حفظ سورة فصلت ( - )18-1حفظ سورة فصلت ( - )36-19حفظ سورة فصلت ()54-37
حفظ سورة الشورى ( - )18-1حفظ سورة الشورى ( - )36-19حفظ سورة الشورى ()53-37
حفظ سورة الزخرف ( - )30-1حفظ سورة الزخرف ( - )60-31حفظ سورة الزخرف ()89-61
حفظ سورة الدخان ( - )20-1حفظ سورة الدخان ( - )40-21حفظ سورة الدخان ()59-41
حفظ سورة الجاثية ( - )20-1حفظ سورة الجاثية ( - )37-21حفظ سورة األحقاف ()35-1

التحضير بالطريقة البنائية
الـمـادة

القرآن الكريم
(/5ت)

الموضوع

حفظ اآليات من سورة الروم من 30/1

الـدرس

التهيئة

تسميع اآليات الكريمة التي سبق دراستها.

المكتسبات

تالوة اآليات الكريمة– أبرز الدروس المستفادة من
اآليات الكريمة – حفظ اآليات الكريمة

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

1

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تحفظ الطالبة جزءا ً
من اآليات الكريمة أثناء
الحصة.

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

أن تشرح الطالبة

(بسم هللا الرحمن الرحيم)
أقوم بتالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
الرو ُم ( )2في أَ ْدنَى األَ ْرض َو ُه ْم م ْن بَ ْعد َ
"الم (ُ )1
غلَبه ْم
غلبَتْ ُّ
بشكل واضح يصل لمسامع الطالبات ،ثم أقوم
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ينَ
َ
سيَ ْغلبُونَ ( )3في بضع سن هّلِل األ ْم ُر من ق ْب ُل َومن بَ ْع ُد َويَ ْو َمئ ٍذ باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة
ص ُر َم ْن يَشَا ُء َوه َُو ا ْل َعز ُ
الرحي ُم
يز
َّللا يَن
ح ا ْل ُمؤْ منُونَ ( )4بنَصْر
يَ ْف َر ُ
ُ
ه
ه
بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها مع
َّللاُ َو ْع َدهُ َولَكنه أَ ْكثَ َر النهاس ال يَ ْعلَ ُمونَ ()6
ف ه
(َ )5و ْع َد ه
َّللا ال يُ ْخل ُ
مراعاة أن تكون كل طالبات الفصل في حالة
يَ ْعلَ ُمونَ َ
ع ْن اآلخ َرة ُه ْم َ
غافلُونَ ()7
ظاهراً م ْن ا ْل َحيَاة ال ُّد ْنيَا َو ُه ْم َ
إنصات كامل وتركيز شديد.
َ
َ
ض َو َما َب ْينَ ُه َما
أَ َولَ ْم يَتَفَك ُهروا في أنفُسه ْم َما َخلَ َ
س َم َوات َواأل ْر َ
َّللاُ ال ه
ق ه

س ًّمى َوإنه كَثيراً م ْن النهاس بلقَاء َربه ْم لَكَاف ُرونَ
إاله با ْلحَق َوأَ َج ٍل ُم َ
ُ
َ
يروا في األ ْرض فَيَن ُ
ْف كَانَ عَاقبَة الهذينَ م ْن
ظ ُروا َكي َ
( )8أَ َولَ ْم يَس ُ
ع َم ُرو َها أَ ْكثَ َر م هما
ض َو َ
قَبْله ْم كَانُوا أَ َ
اروا األَ ْر َ
ش هد م ْن ُه ْم قُ هوةً َوأَثَ ُ
َّللاُ ليَ ْظل َم ُه ْم َولَك ْن كَانُوا
َ
سلُ ُه ْم با ْلبَينَات فَ َما كَانَ ه
ع َم ُرو َها َوجَا َءتْ ُه ْم ُر ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
سو َءى أ ْن
سا ُءوا ال ُّ
س ُه ْم يَظل ُمونَ ( )9ث هم كَانَ عَاقبَة الهذينَ أ َ
أنفُ َ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ق ث ُ هم
ل
خ
ل
ا
أ
د
َ
ب
ي
َّللا
)
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(
ُون
ئ
ْز
ه
ت
س
ي
َا
ه
ب
وا
ن
َا
ك
و
َّللا
ات
ي
آ
ب
وا
َ
هُ َْ
َ ْ
َ
َكذهبُ
ه َ
ُ
س ا ْل ُمجْ ر ُمونَ
يُعي ُدهُ ث ُ هم إلَيْه ت ُْر َجعُونَ (َ )11ويَ ْو َم تَقُو ُم ال ه
ساعَة يُبْل ُ
ُ
شفَ َعا ُء َوكَانوا بش َُركَائه ْم كَافرينَ
(َ )12ولَ ْم يَك ُْن لَ ُه ْم م ْن ش َُركَائه ْم ُ
ساعَةُ يَ ْو َمئ ٍذ يَتَفَ هرقُونَ ( )14فَأ َ هما الهذينَ آ َمنُوا
(َ )13ويَ ْو َم تَقُو ُم ال ه
َ
َ
ه
ض ٍة يُحْ بَ ُرونَ (َ )15وأ هما الذينَ
َوعَملُوا الصهال َحات ف ُه ْم في َر ْو َ
َكفَ ُروا َو َكذهبُوا بآ َياتنَا َولقَاء اآلخ َرة فَأ ُ ْولَئكَ في ا ْل َعذَاب ُمحْ ض َُرونَ
سونَ َوحينَ تُصْب ُحونَ (َ )17ولَهُ ا ْل َح ْم ُد
َّللا حينَ ت ُ ْم ُ
س ْب َحانَ ه
( )16فَ ُ
َي
س َم َوات َواألَ ْرض َوعَشيا ً َوحينَ ت ُ ْظه ُرونَ ( )18يُ ْخر ُ
في ال ه
ج ا ْلح ه
ض بَ ْع َد َم ْوتهَا َو َكذَلكَ
م ْن ا ْل َميت َويُ ْخر ُ
ج ا ْل َميتَ م ْن ا ْلحَي َويُحْ ي األَ ْر َ
ب ث ُ هم إذَا أَ ْنت ُ ْم بَش ٌَر
ت ُْخ َر ُجونَ (َ )19وم ْن آيَاته أَ ْن َخلَقَ ُك ْم م ْن ت َُرا ٍ
تَنتَش ُرونَ (.".....)20

في أَ ْدنَى األَ ْرض
َ
غل به ْم
س َي ْغلبُونَ
َ
َ
يَ ْعلَ ُمونَ ظاه ًًا
منَ ال ًَ يَاة
ال ُّد ْنيَا
ض
اروا األَ ْر َ
أَثَ ُ

معاني الكلمات:
طرف بالد الشام مما يلي الحجاز
وهي أخفض نقطة في األرض
مغلوبون
يغلبون الفرس

آت ٍل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

أكلف الطالبات بقراءة اآليات سرا ً بتركيز شديد
حتى يتسنى لهن حفظ جزءا منها أثناء الدرس.

احفظي جزءا ً من اآليات
الكريمة أثناء الحصة.

أشرح للطالبات باستخدام السبورة معاني بعض
المفردات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من
خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم
أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.

اذكري معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

أكثر الناس اليعلم إال شؤون الدنيا
حرثوها وقلبوها للزراعة

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة

اشرحي مضمون اآليات

مضمون اآليات الكريمة
ً
شرحا ً
مفصال.

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

شرح اآليات:
َ
فارس الرو َم في أدنى أرض "الشام" إلى "فارس",
غلَبت
ُ
الفرس في مدة من الزمن ,ال تزيد على
وسوف يَ ْغلب الرو ُم
َ
عشر سنوات وال تنقص عن ثالث .هلل سبحانه وتعالى األمر
كله قبل انتصار الروم وبعده ,ويوم ينتصر الروم على
الفرس يفرح المؤمنون بنصر هللا للروم على الفرس .وهللا
سبحانه وتعالى ينصر من يشاء ,ويخذل من يشاء ,وهو
العزيز الذي ال يغالَب ,الرحيم بمن شاء من خلقه .وقد
الفرس بعد سبع سنين ,وفرح
تحقق ذلك فغَلَبَت الرو ُم
َ
حرفوه.
المسلمون بذلك; لكون الروم أهل كتاب وإن ه
وعد هللا المؤمنين وعدًا جاز ًما ال يتخلف ,بنصر الروم
النصارى على الفرس الوثنيين ,ولكن أكثر كفار "مكة" ال
يعلمون أن ما وعد هللا به حق ,وإنما يعلمون ظواهر الدنيا
وزخرفها ,وهم عن أمور اآلخرة وما ينفعهم فيها غافلون,
ال يفكرون فيها.
أولم يتفكر هؤالء المكذبون برسل هللا ولقائه في خلق هللا
إياهم ,وأنه خلقهم ,ولم يكونوا شيئ ًا .ما خلق هللا السموات
واألرض وما بينهما إال إلقامة العدل والثواب والعقاب,
والداللة على توحيده وقدرته ,وأجل مسمى تنتهي إليه وهو
كثيرا من الناس بلقاء ربهم لجاحدون
يوم القيامة؟ وإن ً
منكرون; جهال منهم بأن معادهم إلى هللا بعد فنائهم ,وغفلةً
منهم عن اآلخرة.
أولم يَس ْر هؤالء المكذبون باهلل الغافلون عن اآلخرة في
سي َْر تأمل واعتبار ,فيشاهدوا كيف كان جزاء األمم
األرض َ
الذين كذهبوا برسل هللا كعاد وثمود؟ وقد كانوا أقوى منهم
أجسا ًما ,وأقدر على التمتع بالحياة حيث حرثوا األرض
وزرعوها ,وبنَ ْوا القصور وسكنوها ,ف َع َمروا دنياهم أكثر
ع َمر أهل "مكة" دنياهم ,فلم تنفعهم عمارتهم وال طول
مما َ
مدتهم ,وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين

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.

ً
الكريمة شرحا ً
مفصال.

أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من
خالل شرح مفسر باإلستعانة 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.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو
التخلق بخلق القرآن
الكريم.

الـواجــب

الساطعة ,فكذهبوهم فأهلكهم هللا ,ولم يظلمهم هللا بذلك
اإلهالك ,وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان.
ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب
وأقبحها; لتكذيبهم باهلل وسخريتهم بآياته التي أنزلها على
رسله.
هللا وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلها ,وهو القادر
وحده على إعادتها مرة أخرى ,ثم إليه يرجع جميع الخلق,
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.
ويوم تقوم الساعة ييئس المجرمون من النجاة من العذاب,
وتصيبهم ال َحيْرة فتنقطع حجتهم.
ولم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلهتهم التي كانوا
يعبدونها من دون هللا شفعاء ,بل إنها تتبرأ منهم,
ويتبرؤون منها .فالشفاعة هلل وحده ,وال ت ُطلَب من غيره.
ويوم تقوم الساعة يفترق أهل اإليمان به وأهل الكفر ,فأما
المؤمنون باهلل ورسوله ,العاملون الصالحات فهم في
ويسرون وينعهمون.
يكرمون
ُّ
الجنة ,ه
وضحي الدروس والعبر المستفادة من دراسة اآليات
الكريمة.

أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة
بالدرس ،أكلفهن بقراءة الورقة بتركيز ومن ثم
محاولة حلها بشكل جاد بغرض تقويم الطالبات
لتحصيلهن بشكل رقمي يسهم في تحديد نقاط
القوة ونقاط الضعف والعمل على تالفيها.

التقويم النهائي

التحضير بطريقة التخطيط العكسي

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

حفظ اآليات الكريمة حف ً
ظا متقنًا.

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة

دور الطالبة

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

مـدخل يكــون بكتابــة اســم الســورة علــى الســبورة وتحديــد بدايــة الــدرس الجديــد
ونهايته كتمهيد إلثارة انتباه الطالبات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة.
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القـرآن الكـريم وبعـض أحكـام التجويـد وفضـل تـالوة
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 األساسـية مـع مناقشـة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة.
تــالوة نموذجيــة لآليــات مــن (المعلمــة أو شــريط تســجيل أو ســي دي كمبيــوتر)
ومتابعة جميع الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تتلي.
إعادة تالوة اآليات مع ترديد اآليات بعد القارئ بحيـث تكـون اآليـات مجـزأة إلـى
مقاطع صغيرة لتستطيع الطالبات الترديد.
تالوة الطالبات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز السبورة وترتيبها على
النحو التالي:
كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجويد المناسـبة لمناقشـتها
مع الطالبات.
عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على الطالبات نطقها وتدريب الطالبـات
عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
جدول للمقارنة بين كلمتين.
تــالوة طالبــة مــن كــل مجموعــة لآليــات المعروضــة علــى الســبورة ومناقشــة
المجموعات في ذلك.
توزيــع بروشــور فيــه مختصــر لــآلداب الــتالوة ومعــاني اآليــات وأحكــام التجويــد
الواردة فيها وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات اآليات.
تدريب الطالبـات علـى الكلمـات التـي يصـعب علـيهن تالوتهـا مـن خـالل الجـدول
الموجود على السبورة.
مناقشة الطالبات في المعنى العام لآليات.
تالوة طالبة بعد األخرى من كل مجموعة وتصويب األخطـاء لهـا مـن قبـل طالبـة
محددة من المجموعة مع التوجيه للجميع.
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات.
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبـل الطالبـات أنفسـهن بالتبـادل فيمـا
بينهن مع التوجيه لهن للتدريب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلَب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عـن القـرآن
الكريم عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة.

• 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
سورة الفاتحة 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 الروم؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:

•

•
تتلو اآليات الكريمة من سورة (الروم) 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

أسئلة

عرض صور

عرض تعليمي

أخرى ...................

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

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

•

المستوى :الخامس

المادة :القرآن الكريم/5ت

الموضوع :حفظ سورة الروم

•

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

التقويم

•
•
•
•
•
•

اتل اآليات الكريمة من سورة (الروم) 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 …………..

تقنيات التعلم

أجهزة عرض جهاز تسجيل  نماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..

أساليب التقويم وأدواته

األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

• 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 5
نظام المقررات

نوع الدرس

االثنين

اليوم

االهداف

األربعاء
الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

عــن بــعــد O

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
أن تحفظ الطالبة جزءاً من اآليات الكريمة أثناء الحصة.
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
ً
أن تشرح الطالبة مضمون اآليات الكريمة شرحا ً
مفصال.
أن توضح الطالبة أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو التخلق بخلق القرآن الكريم.
آت ٍل اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
احفظي جزءاً من اآليات الكريمة أثناء الحصة.
اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
ً
اشرحي مضمون اآليات الكريمة شرحا ً
مفصال.
وضحي أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

⃝ √ 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

حــضــــوري O

أخرى O

..........

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

االحد
الثالثاء

موضوع الدرس

حفظ اآليات من سورة الروم من 30/1

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

السور

التحضير بطريقة المسرد
عنوان الوحدة :حفظ سورة الروم
الحصة

الهدف

المكون

المهارة

إستراتيجية
التدريس

األولى
الفصل

المصحف
الشريف – الجزء
العشرون

الثانية
الثالثة
الرابعة

اإلجراءات

حفظ سورة الروم
اآليات ()30 – 1

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

التالوة
التذكر
الحفظ
واالسترجاع

التعلم الذاتي

الخامسة

المصحف
الشريف – الجزء
الحادي
والعشرون
المصحف
الشريف – الجزء
الحادي
والعشرون

السادسة

معلمة المادة:

مديرة المدرسة:

أداة التقويم
أوراق قياس
تكليف منزلي
أوراق قياس
تكليف منزلي
أوراق قياس
تكليف منزلي

طريقة تحضير وحدات الملك عبد هللا

جدول تنظيم التدريس
المكون (الموضوع)

اليوم

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 َو َب َركَاتُهُ
الس َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة القران الكريم ( 5مدارس 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
----------------------------------------------------------------------------

