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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 إما ًما وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه وسنته صلى هللا
عليه وسلم.

.

 )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 اآليات 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
علَى
ْف إذَا جئْنَا م ْن ُكل أ ُ َّم ٍة بشَهي ٍد َوجئْ َنا بكَ َ
فقال له كيف أُقرأ عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى {فَ َكي َ
َهؤُالء شَهيدًا} قال النبي كفى 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

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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المســرد
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة
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4
5
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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توزيع منهج مادة حفظ القرآن الكريم (مدارس التحفيظ)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1439 / 12 / 22

الخميس 1439/ 12 / 26

2

األحد 1439 / 12 / 29

الخميس 1440 / 1 / 3

3

األحد 1440 / 1 / 6

الخميس 1440 / 1 / 10

4

األحد 1440 / 1 / 13

الخميس 1440 / 1 / 17

5

األحد 1440 / 1 / 20

الخميس 1440 / 1 / 24

6

األحد 1440 / 1 / 27

الخميس 1440 / 2 / 2

7

األحد 1440 / 2 / 5

الخميس 1440 / 2 / 9

8

األحد 1440 / 2 / 12

الخميس 1440 / 2 / 16

9

األحد 1440 / 2 / 19

الخميس 1440 / 2 / 23

10

األحد 1440 / 2 / 26

الخميس 1440 / 2 / 30

11

األحد 1440 / 3 / 3

الخميس 1440 / 3 / 7

12

األحد 1440 / 3 / 10

الخميس 1440 / 3 / 14

13

األحد 1440 / 3 / 17

الخميس 1440 / 3 / 21

14

األحد 1440 / 3 / 24

الخميس 1440 / 3 / 28

15

األحد 1440 / 4 / 2

الخميس 1440 / 4 / 6

17-16

األحد 1440 / 4 / 9

الخميس 1440 / 4 / 20

الدروس

مالحظات

 حفظ سورة ق اآليات (  )1-12حفظ سورة ق اآليات ()15 -1
 حفظ سورة ق اآليات ()16-35
 حفظ سورة ق اآليات (  )36-45مراجعة حفظ سورة ق
 حفظ سورة الحجرات اآليات ()1-6
 حفظ سورة الحجرات اآليات (  )7-11حفظ سورة الحجرات اآليات ()12-18
 مراجعة حفظ سورة الحجرات
 حفظ سورة الفتح اآليات (  )1-9حفظ سورة الفتح اآليات ()10-15
 حفظ سورة الفتح اآليات ()16-21
 حفظ سورة الفتح اآليات (  )22-28حفظ سورة الفتح اآلية ()29
 مراجعة حفظ سورة الفتح
 حفظ سورة محمد اآليات (  )1-11حفظ سورة محمد اآليات ()12-19
 حفظ سورة محمد اآليات ()20-29
 مراجعة
 حفظ سورة محمد اآليات (  )30-38مراجعة حفظ سورة محمد
 حفظ سورة األحقاف اآليات (  )1-14حفظ سورة األحقاف اآليات ()20-15
 حفظ سورة األحقاف اآليات ()21-28
 حفظ سورة األحقاف اآليات ()29-5
 مراجعة حفظ سورة األحقاف
 حفظ سورة الجاثية اآليات (  )1-13حفظ سورة الجاثية اآليات ()14-22
 حفظ سورة الجاثية اآليات ()23-30
 حفظ سورة الجاثية اآليات (  )31-37مراجعة حفظ سورة الجاثية
 حفظ سورة الدخان اآليات (  )1-18حفظ سورة الدخان اآليات ()19-39
 حفظ سورة الدخان اآليات ()40-59
 مراجعة حفظ سورة الدخان  حفظ سورة الزخرف اآليات ()13-1
 حفظ سورة الزخرف اآليات ()14-23
 حفظ سورة الزخرف اآليات (  )24-33حفظ سورة الزخرف اآليات ()47-34
 حفظ سورة الزخرف اآليات ()48-60
 حفظ سورة الزخرف اآليات (  )61-73حفظ سورة الزخرف اآليات ()74-89
 مراجعة حفظ سورة الزخرف
االختبار النهائي

.

عنوان الوحدة  :سورة ق
الحصة

المكون

الهدف

األولى
الفصل
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة

تالوة سورة ق من اآلية
( )1إلى اآلية ()11

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الصعبة التي وردت باآليات

تالوة سورة ق من اآلية
( )12إلى اآلية ()22

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الصعبة التي وردت باآليات

حفظ سورة ق من اآلية ()1
إلى اآلية ()4
حفظ سورة ق من اآلية ()5
إلى اآلية ()8
حفظ سورة ق من اآلية ()9
إلى اآلية ()12
حفظ سورة ق من اآلية
( )13إلى اآلية ()16
حفظ سورة ق من اآلية
( )17إلى اآلية ()19
حفظ سورة ق من اآلية
( )20إلى اآلية ()22
تسميع سورة ق من اآلية
( )1إلى اآلية ()11
تسميع سورة ق من اآلية
( )12إلى اآلية ()22

حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
تسميع اآليات الكريمة التي سبق حفظها
تسميع اآليات الكريمة التي سبق حفظها

المهارة
التالوة –
التذكر

التالوة –
التذكر
الحفظ
الحفظ
الحفظ
الحفظ
الحفظ
الحفظ
التذكر
واالسترجاع
التذكر
واالسترجاع

إستراتيجية
التدريس
التعلم الذاتي

التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي

اإلجراءات

أداة
التقويم

المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين

تكليف
منزلي

المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين

أوراق
قياس

المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين
المصحف الشريف – الجزء
السادس والعشرين

تكليف
منزلي
أوراق
قياس
تكليف
منزلي
أوراق
قياس
تكليف
منزلي
أوراق
قياس
تكليف
منزلي
أوراق
قياس

.

”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
للفصل الدراسي األول
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 =  150لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط ( للصف الواحد ) =  20لاير
.

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

.

