 -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 معتزاً
بدينه قادراً 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 المتعلم 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 عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
 -01تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -00رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم
بنجاح وسالم.
 -01إكسابهم 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 يجيد المتعلم قراءة اآلية أو اآليات المخصصة للدرس أو جملة الدروس.
 ينبغي أن يتم ذلك بطريقة تساعد المتعلم في تنمية قدراته على القراءة الجيدة.
 اإلعتناء بمخارج الحروف وأماكن الوقف الصحيح.
 .2أن يستوعب المتعلم معاني اآلية أو اآليات ,وأن يقف على تفاصيل هذه المعاني حسب مستواه.
 المحاولة بقدر اإلمكان أن يصل المتعلم إلى معاني اآليات بنفسه مع مساعدته عند الحاجة.
 .3أن يجيد المتعلم التعبير الصحيح عما فهمه من اآلية أو االيات ,وأن يكون تعبيره دقيقا ً وشامالً.
 .4أن يصل المتعلم إلى ما في اآلية أو اآليات من أحكام بنفسه وأن يلم بتلك األحكام ويعيها.
 .5أن يستنتج من اآلية أو اآليات ما يمكن استنتاجه منها ويكون ذلك بجهده الخاص الذي يبذله تحت إشراف المدرس وتوجيهاته.
 .6أن يحقق الدرس زيادة في ثروة الطالب اللفظية والفكرية.
 وذلك بمعرفة ألفاظ وتعبيرات جديدة وردت في اآليات المدروسة .ومعرفة مفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
 .7تنمية قدرات المتعلم ومهاراته في الفهم والشرح والتفسير واالستنتاج والتعبير.
 .8تنمية الروح الدينية لدى المتعلم ,ومساعدته على أن يتخلق بخلق القرآن ،وأن يتأدب بآدابه ،ويتمثل أوامره في كل أقواله وأفعاله.
 .9تنمية حب القرآن الكريم لدى المتعلم وتقديسه والرجوع إليه والميل إلى قراءته وترتيله كلما واتته الفرصة إلى ذلك.
أن يحفظ المتعلم اآليات المقررة.
.11
معلمة المادة
...........................................
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التعريف بسورة األعراف  -تفسير سورة األعراف 25-19
تفسير سورة األعراف 36-31
تفسير سورة األعراف  - 43-41تفسير سورة األعراف  - 49-44تفسير سورة األعراف 58-54
تفسير سورة األعراف  - 216- 199التعريف بسورة األنعام
تفسير سورة األنعام  - 21-13تفسير سورة األنعام 29-21
تفسير سورة األنعام  79-74تفسير سورة األنعام  - 93-91تفسير سورة األنعام  - 127-122تفسير سورة
األنعام 165-159
االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة سورة
اإلسراء.
أن تبين الطالبة مقصد سورة
اإلسراء.
أن تستنبط الطالبة فضل
سورة اإلسراء.
أن توضح الطالبة مناسبة
سورة اإلسراء لما قبلها.
أن تستخرج الطالبة مناسبة
بداية سورة اإلسراء
لخاتمتها.
أن تصنف الطالبة
موضوعات سورة اإلسراء.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

التعريف بسورة اإلسراء

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري بعض آيات سورة اإلسراء.
المحتوى وفرض الدرس
التعريف بسورة اإلسراء :سورة اإلسراء هي السورة السابعة عشر في ترتيب
المصحف ,وهي سورة مكية ,وعدد آياتها مئة وإحدى عشرة ,نزلت بعد سورة
القصص ,وتسمى سورة بني إسرائيل وسورة سبحان.
مقصد السورة :التركيز على مضمون الرسالة المحمدية وكمالها وفيها إشارات
ً
ومستقبال.
وبشارات للرسالة مضمونًا
فضلها :عن أبي لبابة رضي هللا عنه قال :قالت عائشة رضي هللا عنها( :كان
النبي صلى هللا عليه وسلم ال ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر"
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم
وطه واألنبياء( :هن من العتاق األول ,وهن من تالوي).
مناسبتها لما قبلها :سورة النحل تسمى سورة النعم ,وقد ذكر هللا فيها نع ًما كثيرة
ابتداء من نعمة الوحي ,ثم بالنعم التي ال حياة لإلنسان إال بها وهي كثيرة ال
تحصى فسورة النحل تتحدث عن النعم عامة ,وسورة ا إإلسراء تتحدث عن نعمة
خاصة للرسول صلى هللا عليه وسلم وهي اإلسراء والمعراج ,فناسب ذكر العام
أوال ثم الخاص.
مناسبة بداية السورة لخاتمتها :بداية السورة افتتحت بالتسبيح هلل ,ونهايتها
اختتمت بالحمد هلل ,والتسبيح والتحميد في القرآن مقترنان ,ويسبق التسبيح
ستَ ْغفِ ْرهُ إِنَّهُ َكانَ تَ َّوابًا".
سبِّ ْح بِ َح ْم ِد َربِّ َك َوا ْ
التحميد ,كما في قوله تعالى" :فَ َ
موضوعات سورة اإلسراء :حادثة اإلسراء  -إنزال هللا التوراة على موسى عليه
السالم هداية لبني إسرائيل  -هداية القرآن الكريم  -آيات هللا في الكون وسنته في
عباده  -مسئولية اإلنسان عن نفسه  -الوصايا والحقوق  -الرد على المشركين
في شبههم وافتراءاتهم الباطلة.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب

تفسير/1ت
المستوى الثالث

مجسمات

األنشطة

التاريخ

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي سورة اإلسراء.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

بيني مقصد سورة اإلسراء.
استنبطي فضل سورة
اإلسراء.
وضحي مناسبة سورة
اإلسراء لما قبلها.
استخرجي مناسبة بداية
سورة اإلسراء لخاتمتها.
صنفي موضوعات سورة
اإلسراء.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي

”األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية
)تحضير خماسي +مشروع الملك عبدهللا ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد (
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
لاير = 150طباعة ملونة  +السي دي
لاير = 80طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير = 20سي دي فقط
لاير = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا
للفيدكس المستعجل لاير  50لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية

:لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
:للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير

0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
)اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
)اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي

2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

