 -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.
 -11تحقيق 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 سائداً 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 ِهي بد َو ِج ْئ َنا ِب َك َعلَى هَلُ الءِ َ
ف إِ َذا ِج ْئ َنا مِنْ ُكل ِّ أُم بة ِب َ
ش ِهي ًدا قال النبي كفى
عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َك ْي َ
وأغرقت عيناه بالدموع.
 )5تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لد 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 بمد احتفاء هللا تعالى و مالئكته 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 ُيطلب من المتعلم مثل ذلك .
 )6اإلسهام في تنمية الوازع الديني لد المتعلم:
 الوازع الديني هو رقيب داخلي لد 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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 المؤهل:
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 الصفوف التي تدرسها:
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة
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األحد 1441/1/21
األحد 1441/1/27
األحد 1441/2/5
األحد 1441/2/12
األحد 1441/2/19
األحد 1441/2/26
األحد 1441/3/3

الخميس 1439/12/26
الخميس 1441/1/3
الخميس 1441/1/11
الخميس 1441/1/17
الخميس 1441/1/24
الخميس 1441/2/2
الخميس 1441/2/9
الخميس 1441/2/16
الخميس 1441/2/23
الخميس 1441/2/31
الخميس 1441/3/7

 حفظ سورة فصلت ( - )18-1حفظ سورة فصلت ( - )36-19حفظ سورة فصلت ()54-37
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األحد 1441/3/11

الخميس 1441/3/14

 حفظ سورة الشورى ( - )18-1حفظ سورة الشورى ( - )36-19حفظ سورة الشورى ()53-37
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األحد 1441/3/17

الخميس 1441/3/21

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

األحد 1441/3 /24
14
األحد 1441/ 4/2
15
 17+16األحد 1441/4/9

الخميس 1441/3/28
الخميس 1441/4/6
الخميس 1441/4/21

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

 حفظ سورة العنكبوت ( - )35-1حفظ سورة العنكبوت ( - )69-36حفظ سورة الروم ()31-1
 حفظ سورة الروم ( - )61-31حفظ سورة لقمان ( - )34-1حفظ سورة السجدة ()31-1
 حفظ سورة األحزاب ( - )25-1حفظ سورة األحزاب ( - )51-26حفظ سورة األحزاب ()73-51
 حفظ سورة سبأ ( - )18-1حفظ سورة سبأ ( - )36-19حفظ سورة سبأ ()54-37
 حفظ سورة فاطر ( - )15-1حفظ سورة فاطر ( - )31-16حفظ سورة فاطر ()45-31
 حفظ سورة يس ( - )24-1حفظ سورة يس ( - )51-25حفظ سورة يس ()83-51
 حفظ سورة الصافات ( - )45-1حفظ سورة الصافات ( - )91-46حفظ 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 ( - )51-25حفظ سورة غافر ()85-51

االختبارات

مالحظات

الـمـادة

القرآن الكريم
(/5ت)

الموضوع

حفظ اآليات من سورة العنكبوت من 35/1

الـدر-س

1

التهيئة

كم عدد آيات سورة العنكبوت؟

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

التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

(بسم هللا الرحمن الرحيم)
ْ
اس أَنْ يُ ْت َر ُكوا أَنْ يَقُولُوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُفتَنُونَ ()2
س َب النَّ ُ
"الم ( )1أَ َح ِ
َولَقَ ْد فَتَنَّا الَّ ِذينَ ِمنْ قَ ْبلِ ِه ْم فَلَيَ ْعلَ َمنَّ َّ
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َمنَّ ا ْل َكا ِذ ِبينَ
هللاُ الَّ ِذينَ َ
َ
سا َء َما يَ ْح ُك ُمونَ
ت أنْ يَ ْ
س َب الَّ ِذينَ يَ ْع َملُونَ ال َّ
سبِقُونَا َ
سيِّئَا ِ
( )3أَ ْم َح ِ
هللاِ فَإِنَّ أَ َج َل َّ
(َ )4منْ َكانَ يَ ْر ُجو ِلقَا َء َّ
س ِمي ُع ا ْل َعلِي ُم ()5
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َ
س ِه إِنَّ هللاَ لغنِ ٌّي عَنْ ال َعال ِمينَ (َ )6وال ِذينَ
َو َمنْ َجا َه َد فَإِنَّ َما يُ َجا ِه ُد لِنَف ِ
سيِّئَاتِ ِه ْم َولَنَ ْج ِزيَنَّ ُه ْم أَ ْحسَنَ
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صدُو ِر ال َعالَ ِمينَ (َ )11ولَيَ ْعلَ َمنَّ هللاُ ال ِذينَ
س هللاُ بِأعْ لَ َم بِ َما فِي ُ
أَ َولَ ْي َ
آ َمنُوا َولَيَ ْعلَ َمنَّ ا ْل ُمنَافِقِينَ (َ )11وقَا َل الَّ ِذينَ َكفَ ُروا لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّبِ ُعوا
سبِيلَنَا َو ْلنَ ْح ِم ْل َخطَايَا ُك ْم َو َما ُه ْم بِ َحا ِملِينَ ِمنْ َخ َ
َي ٍء إِنَّ ُه ْم
َ
طايَا ُه ْم ِمنْ ش ْ
سأَلُنَّ يَ ْو َم
لَ َكا ِذبُونَ (َ )12ولَيَ ْح ِملُنَّ أَ ْثقَالَ ُه ْم َوأَ ْثقَاالً َم َع أَ ْثقَالِ ِه ْم َولَيُ ْ
س ْلنَا نُوحا ً إِلَى قَ ْو ِم ِه فَلَبِ َث
ا ْلقِيَا َم ِة َع َّما َكانُوا يَ ْفتَرُونَ (َ )13ولَقَ ْد أَ ْر َ
سينَ عَاما ً فَأ َ َخ َذ ُه ْم ال ُّ
طوفَانُ َو ُه ْم ظَالِ ُمونَ ()14
فِي ِه ْم أَ ْلفَ َ
سنَ ٍة إِالَّ َخ ْم ِ
سفِينَ ِة َو َج َع ْلنَاهَا آيَةً لِ ْل َعالَ ِمينَ (َ )15وإِ ْب َرا ِهي َم إِ ْذ
نج ْينَاهُ َوأَ ْ
اب ال َّ
ص َح َ
فَأ َ َ
َ
قَا َل لِقَ ْو ِم ِه ا ْعبُدُوا َّ
هللاَ َواتَّقُوهُ ذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَ ُك ْم إِنْ ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ( )16إِنَّ َما

أقوم بتالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
بشكل واضح يصل لمسامع الطالبات ،ثم أقوم
باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة
بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها مع
مراعاة أن تكون كل طالبات الفصل في حالة
إنصات كامل وتركيز شديد.

آتل اآليات الكريمة تالوة
ٍ
صحيحة مجودة.

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

احفظي جزءاً من اآليات
الكريمة أثناء الحصة.

أن تحفظ الطالبة جزءاً
من اآليات الكريمة أثناء
الحصة.

ُون َّ
هللاِ أَ ْو َثانا ً َوت َْخلُقُونَ إِ ْفكاً إِنَّ الَّ ِذينَ تَ ْعبُدُونَ ِمنْ دُو ِن
تَ ْعبُدُونَ ِمنْ د ِ
َ
َّ
َّ
ش ُك ُروا لهَُ
ْ
ُ
ْ
ً
ْ
ق َوا ْعبُدُوهُ َوا ْ
الرز َ
هللاِ ال يَ ْملِ ُكونَ لَ ُك ْم ِرزقا فا ْبتَغوا ِعن َد هللاِ ِّ
إِلَ ْي ِه ت ُْر َجعُونَ (.".....)17

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

أن تشرح الطالبة
مضمون اآليات الكريمة
ً
شرحا ً
مفصال.

ص ْينَا
َو َو َّ
سنًا
ُح ْ
س
فِ ْتنَةَ النَّا ِ
ا َّّ بِ ُعوا
سبِيلَنَا
َ
َخطَايَاك ْمُ
أَ ْثقَالِ ِه ْم

معاني الكلمات:
أمرنا بطريق الوحي
براً بهما وعطفا ً عليهما
ما يصيببه من أذاهم وعذابهم فيرتد
عن دينه

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.

اتبعوا ديننا
ذنوبكم وآثامكم
ذنوبهم وآثامهم الفادحة

شرح اآليات:
الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة.
أظَنَّ الناس إذ قالوا :آمنا ،أن هللا يتركهم بال ابتالء وال
اختبار؟
ولقد فتنَّا الذين من قبلهم من األمم واختبرناهم ،ممن
أرسلنا إليهم رسلنا ،فليعلمنَّ هللا عل ًما ظاه ًرا للخلق صدق
الصادقين في إيمانهم ،وكذب الكاذبين؛ ليميز ك َّل فريق من
اآلخر.
بل أظنَّ الذين يعملون المعاصي ِمن شرك وغيره أن
يعجزونا ،فيفوتونا بأنفسهم فال نقدر عليهم؟ بئس حكمهم
الذي يحكمون به.
من كان يرجو لقاء هللا ،ويطمع في ثوابه ،فإن أجل هللا
ت قريبًا ،وهو
الذي َّ
أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب آل ٍ
السميع لألقوال ،العليم باألفعال.
ومن جاهد في سبيل إعالء كلمة هللا تعالى ،وجاهد نفسه
بحملها على الطاعة ،فإنما يجاهد لنفسه؛ ألنه يفعل ذلك

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
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.

اشرحي مضمون اآليات
ً
الكريمة شرحا ً
مفصال.

ابتغاء الثواب على جهاده .إن هللا لغني عن أعمال جميع
خلقه ،له الملك والخلق واألمر.
والذين صدَّقوا هللا ورسوله ،وعملوا الصالحات لنمحونَّ
عنهم خطيئاتهم ،ولنثيبنَّهم على أعمالهم الصالحة أحسن ما
كانوا يعملون.
أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في
فضل بر الوالدين
واإلحسان إليهما.

الـواجــب

ووصينا اإلنسان بوالديه أن يبرهما ،ويحسن إليهما بالقول
والعمل ،وإن جاهداك -أيها اإلنسان -على أن تشرك معي
في عبادتي ،فال تمتثل أمرهما .ويلحق بطلب اإلشراك باهلل،
سائر المعاصي ،فال طاعة لمخلوق كائنًا من كان في
معصية هللا سبحانه ،كما ثبت ذلك عن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم .إل َّي مصيركم يوم القيامة ،فأخبركم بما كنتم
تعملون في الدنيا من صالح األعمال وسيئها ،وأجازيكم
عليها.
والذين صدَّقوا هللا ورسوله وعملوا الصالحات من األعمال،
لندخلنهم الجنة في جملة عباد هللا الصالحين.
ومن الناس من يقول :آمنا باهلل ،فإذا آذاه المشركون جزع
من عذابهم وأذاهم ،كما يجزع من عذاب هللا وال يصبر على
األذيَّة منه ،فارت َّد عن إيمانه ،ولئن جاء نصر من ربك -أيها
الرسول -ألهل اإليمان به ليقولَنَّ هؤالء المرتدون عن
إيمانهم :إنَّا كنا معكم -أيها المؤمنون -ننصركم على
أعدائكم ،أوليس هللا بأعلم من كل أحد بما في صدور جميع
خلقه؟
وضحي الدروس والعبر المستفادة من دراسة اآليات
الكريمة.

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.

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.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

حفظ اآليات الكريمة حفظًا متقنًا.

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
طباعة ملونة  +السي دي =  151لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد )

جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية 50لاير للفيدكس المستعجل
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:
0555107025
0505107025

0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين و المعلمات 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

