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التعليم الثانوي – نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم
:الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي













المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم
الثانوي ،ومن ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في
الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق
تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف  ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما
يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي
كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها،
ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارهت ووفق
قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية
والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة
تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل
الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من
القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
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األهداف العامة لمادا الت سير

 .1أن تتأمل الطالبات آيات القرآن الكرريم عنرد تعلمهرا
ليعلموا بما فيها من أحكام شرعية.
 .2تدريب الطالبات علرى رررا ا القررآن الكرريم رررا ا
سليمة والتدبر لما في آياته .
 .3أن تتعرررف الطالبررات علررى أسررباآل نررأو

اآليررات أو

السور التي يدرسونها إن وجدت. .
 .4تربيررة الطالبررات علررى القرردرا علررى ت سررير آيررات
القرآن الكريم من غير تأويل وال تحريف.
 .5تعليم الطالبات على التوصل إلى ال وائد واألحكام
التي تشملها اآليات والتعرف على مرا تحتويره مرن
عبر ومواعظ .
ِ
 .6أن تطب ّق الطالبات مرا يتوصرلون إليره مرن فوائرد و
أحكام في حياتهم الوارعيرة ويعتبرروا بمرا يتضرمنه
القرآن الكريم من حكم و أمثا

ورصص للعبرا .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ  1439هـ
اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ1

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ و اﻟﺘﺄوﻳﻞ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء واﻟﺪﻋﺎء ﻟﻄﻼﺑﻪ اﻷﻋﺰاء وﻳﺼﻠﻲ وﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪه
ورﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﺛﻢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻨﺎول دﻋﺎء اﻟﺮﺳﻮل ﻹﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺑﻄﺮح ﺳﺆال ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻢ دﻋﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻹﺑﻦ ﻋﺒﺎس ؟
ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس .

أ ن ﻳ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟ ﻐ ﺔ واﺻﻄﻼﺣﴼ .

اﻟﻬﺪف اﻷول

13

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

أ ن ﻳ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟ ﻐ ﺔ واﺻﻄﻼﺣﴼ .

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

12

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺮق ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﺄوﻳﻞ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

13

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻣﻌﻠﻢ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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