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تحقٌق العبودٌة هلل تعالى وحده.
إٌجاد الوالء المستنٌر لشرٌعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار ٌعارض اإلسالم.
تحقق اإلٌمان والٌقٌن بأن سبل السعادة الحقٌقٌة فً الدنٌا واآلخرة محصورة فً إتباع دٌن اإلسالم الذي ختم هللا به
الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سٌر ًة وسلوكاً.
تنقٌة الدٌن من البدع.
اإلٌمان بالنبوة المحمدٌة وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا علٌه وسلم واالنقٌاد لما جاء به واتباع هدٌه وسنته صلى هللا
علٌه وسلم.

.

 )1أن ٌحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكرٌم ,وأن ٌجٌد تالوته:

 وٌكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حٌث إخراج الحروف من مخارجها الصحٌحة.
 وٌكون أٌضا ً بمد ما ٌحتاج إلى مد وقصر ما ٌحتاج إلً قصر.
 وٌكون أٌضا ً بإعطاء الجمل واألسالٌب حقها من حٌث نبرة النطق وتلوٌن الت عبٌر ,وذلك بتمٌٌز الجمل االستفهامٌة عن غٌر االستفهامٌة والمثبتة عن المنفٌة والتعجبٌة عن
غٌر التعجبٌة واالستنكارٌة عن غٌرها وهكذا.

 )2أن ٌدرك المتعلم معنى ما ٌتلون من اآلٌات بصفة عامة على األقل:

 وذلك بإعطاء شرح مجمل وسرٌع لآلٌات.
 مناقشة المتعلم فٌما تتضمنه اآلٌات من معانً وأفكار أساسٌة وأٌضا ً مناقشة المتعلم فً بعض معانً المفردات أو الجمل.
 مالحظة :فً درس التالوة ٌكفً حصول المتعلم على المعنى العام حتى ٌمكن تخصٌص وقت كافً من الدرس للتالوة.

 )3أن ٌركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئٌسٌــة فً اآلٌات المتــــلوة:
 قد تكون الفكرة حكما ً شرعٌا ً أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعامالت أو عظة من العظات أو قصة تارٌخٌة أو حادثة ذات أهمٌة.
 الهدف الثانً ٌكون بمثابة األرضٌة التً ٌنبت فٌها هذا التركٌز على الهدف الثالث أو الخلفٌة التً تساعد على تحقٌق هذا الهدف الثالث.
 بعد هذا ٌمكن أن ٌخرج المتعلم بشًء محدد وواضح من تالوة هذه اآلٌات كأن ٌعرف كٌف أن الحق له النصر فً النهاٌة ,أو أن شرٌعة هللا فً األمر الفالنً هً كذا وكذا أو
العظة الدٌنٌة البارزة فً هذه اآلٌات هً عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائداً منتشراً.

 )4التعبد بتالوة القرآن:
 إخبار المتعلم بأن تالوة القرآن عبادة فً حد ذاتها وذكر بعض األدلة على ذلك .
 وإخباره أٌضا ً بأن من ٌقرأ القرآن كمن ٌصلً والمستمع متعبد هلل كذلك وأخبار المتعلم بقصة النبً عندما طلب من أبً موسى األشعري أن ٌقرأ علٌه أول سورة النساء
ف إِ َذا ِج ْئ َنا مِنْ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة ِب َ
ش ِهٌ ٍد َو ِج ْئ َنا ِب َك َعلَى
فقال له كٌف أُقرأ علٌك القرآن وعلٌك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غٌري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َك ٌْ َ
هَؤُ الءِ َ
ش ِهٌدًا} قال النبً كفى وأغرقت عٌناه بالدموع.

 )5تحقٌق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فٌه والخوف منه لدى المتعلم:





وذلك بتالوة اآلٌات تالوة جٌدة وبترتٌل حسن و أن ٌحاط الدرس كله بجو من الخشوع.
إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من ٌتلو القرآن عند هللا تعالى مع ذكر بعض األدلة الواردة فً هذا الشأن.
إخبار المتعلم بمدى احتفاء هللا تعالى ومالئكته ب مجلس تالوة القرآن واالستدالل بقوله علٌه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتدارسون كتاب هللا إال
حفتهم المالئكة وغشٌتهم الرحمة وذكرهم هللا فٌمن عنده}.
َ
تالوة اآلٌات أمام المتعلم بخشوع وأن تكون الجلسة جلسة احترام وخشوع والبعد عن األصوات المزعجة والتصنع ......وأن ٌُطلب من المتعلم مثل ذلك .

 )6اإلسهام فً تنمٌة الوازع الدٌنً لدى المتعلم:

 الوازع الدٌنً هو رقٌب داخلً لدى المتعلم عن طرٌقه ٌستطٌع أن ٌمٌز الحق من الباطل وٌستطٌع أن ٌسٌر على الطرٌق الصحٌح دون توجٌه.
 هذا الوازع ٌأتً بعد جهود متضافرة ومتناسقة من كل العاملٌن فً مجال التربٌة الدٌنٌة.
.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

.

المســرد
َ

اطُ اٌذرص

اٌرار٠خ

ذٛل١ع اٌّعٍّح

ذٛل١ع اٌّذ٠زج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

.

توزٌع منهج مادة حفظ القرآن الكرٌم (مدارس التحفٌظ)
األسبوع

التارٌخ
من

إلى

1

األحد 1431 / 12 / 22

الخمٌس 1431/ 12 / 26

2

األحد 1431 / 12 / 21

الخمٌس 1441 / 1 / 3

3

األحد 1441 / 1 / 6

الخمٌس 1441 / 1 / 11

4

األحد 1441 / 1 / 13

الخمٌس 1441 / 1 / 16

5

األحد 1441 / 1 / 21

الخمٌس 1441 / 1 / 24

6

األحد 1441 / 1 / 26

الخمٌس 1441 / 2 / 2

7

األحد 1441 / 2 / 5

الخمٌس 1441 / 2 / 1

8

األحد 1441 / 2 / 12

الخمٌس 1441 / 2 / 16

9

األحد 1441 / 2 / 11

الخمٌس 1441 / 2 / 23

11

األحد 1441 / 2 / 26

الخمٌس 1441 / 2 / 31

11

األحد 1441 / 3 / 3

الخمٌس 1441 / 3 / 6

12

األحد 1441 / 3 / 11

الخمٌس 1441 / 3 / 14

13

األحد 1441 / 3 / 16

الخمٌس 1441 / 3 / 21

14

األحد 1441 / 3 / 24

الخمٌس 1441 / 3 / 28

15

األحد 1441 / 4 / 2

الخمٌس 1441 / 4 / 6

17-16

األحد 1441 / 4 / 1

الخمٌس 1441 / 4 / 21

الدروس

مالحظات

 حفظ سورة النمل (  )13-1حفظ سورة النمل ()22-14
 حفظ سورة النمل ()35-23
 حفظ سورة النمل (  )44-36حفظ سورة النمل ()55-45
 حفظ سورة النمل ()63-56
 حفظ سورة النمل (  )66-64حفظ سورة النمل ()88-66
 حفظ سورة النمل (  )13-81مراجعة حفظ سورة النمل
 حفظ سورة الشعراء (  )11-1حفظ سورة الشعراء ()31-21
 حفظ سورة الشعراء ()61-41
 حفظ سورة الشعراء (  )83-62حفظ سورة الشعراء ()111-84
 حفظ سورة الشعراء (  )136-112حفظ سورة الشعراء ()151-136
 حفظ سورة الشعراء (  )183-161حفظ سورة الشعراء ()216-184
 حفظ سورة الشعراء (  )216-216مراجعة حفظ سورة الشعراء
 حفظ سورة الفرقان (  )11-1حفظ سورة الفرقان ()21-12
 حفظ سورة الفرقان ()32-21
 حفظ سورة الفرقان (  )43-33حفظ سورة الفرقان ()55-44
 حفظ سورة الفرقان (  )66-56حفظ سورة الفرقان ()66-68
 مراجعة حفظ سورة الفرقان  حفظ سورة النور ()11-1
 حفظ سورة النور (  )21-11حفظ سورة النور ()26-21
 حفظ سورة النور (  )31-28حفظ سورة النور ()36-32
 حفظ سورة النور ()43-36
 حفظ سورة النور (  )53-44حفظ سورة النور ()58-54
 حفظ سورة النور ()61-51
 حفظ سورة النور (  )64-62مراجعة حفظ سورة النور
 حفظ سورة المؤمنون (  )16-1حفظ سورة المؤمنون ()26-18
 حفظ سورة المؤمنون ()42-28
 حفظ سورة المؤمنون (  )51-43حفظ سورة المؤمنون ()64-61
 حفظ سورة المؤمنون ()81-65
 حفظ سورة المؤمنون (  )114-11حفظ سورة المؤمنون ()118-115
 مراجعة حفظ سورة المؤمنون
االختبار النهائً

.

عنوان الوحدة  :سورة النمل
الحصة

المكون

الهدف

المهارة

إستراتٌجٌة
التدرٌس

اإلجراءات

أداة
التقوٌم

األولى
الفصل
الثانٌة
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة

تالوة سورة النمل من اآلٌة
( )1إلى اآلٌة ()15

تالوة اآلٌات الكرٌمة تالوة صحٌحة مجودة – ذكر
معانً الكلمات الصعبة التً وردت باآلٌات

تالوة سورة النمل من اآلٌة
( )16إلى اآلٌة ()31

تالوة اآلٌات الكرٌمة تالوة صحٌحة مجودة – ذكر
معانً الكلمات الصعبة التً وردت باآلٌات

حفظ سورة النمل من اآلٌة
( )1إلى اآلٌة ()5
حفظ سورة النمل من اآلٌة
( )6إلى اآلٌة ()11
حفظ سورة النمل من اآلٌة
( )11إلى اآلٌة ()15
حفظ سورة النمل من اآلٌة
( )16إلى اآلٌة ()21
حفظ سورة النمل من اآلٌة
( )21إلى اآلٌة ()25
حفظ سورة النمل من اآلٌة
( )26إلى اآلٌة ()31
تسمٌع سورة النمل من اآلٌة
( )1إلى اآلٌة ()31

التالوة –
التذكر

التعلم الذاتً

التالوة –
التذكر

التعلم الذاتً

حفظ اآلٌات الكرٌمة حفظا ً متقنا ً

الحفظ

التعلم الذاتً

حفظ اآلٌات الكرٌمة حفظا ً متقنا ً

الحفظ

التعلم الذاتً

حفظ اآلٌات الكرٌمة حفظا ً متقنا ً

الحفظ

التعلم الذاتً

حفظ اآلٌات الكرٌمة حفظا ً متقنا ً

الحفظ

التعلم الذاتً

حفظ اآلٌات الكرٌمة حفظا ً متقنا ً

الحفظ

التعلم الذاتً

حفظ اآلٌات الكرٌمة حفظا ً متقنا ً

الحفظ

التعلم الذاتً

تسمٌع اآلٌات الكرٌمة التً سبق حفظها

التذكر
واالسترجاع

التعلم الذاتً

المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر

تكلٌف
منزلً

المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر

أوراق
قٌاس

المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر
المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر
المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر
المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر
المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر
المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر

تكلٌف
منزلً
أوراق
قٌاس
تكلٌف
منزلً
أوراق
قٌاس
تكلٌف
منزلً
أوراق
قٌاس

المصحف الشرٌف –
الجزء التاسع عشر

تكلٌف
منزلً

األخٛج ِعٍِّ ٚ ٓ١عٍّاخ “ِذراص ذحف١ظ اٌمزآْ”
.

اٌظالَ عٍ١ىُ ٚرحّح هللا ٚتزواذٗ
٠ظز ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
www.mta.sa
أْ ذمذَ ٌىُ خّ١ع ِا ٠خص ِٛاد ذحف١ظ اٌمزآْ اٌىزُ٠
ٚتدّ١ع غزق اٌرحع١ز اٌحذث١ح
(ذحع١ز خّاطِ+ ٟشزٚع اٌٍّه عثذهللا ” ٚحذاخ “ +االطرزاذ١د١اخ اٌحذ٠ثح ِ +ظزد)
عزٚض تاٚرتٕ٠ٛد
+
اٌمزآْ اٌىز ُ٠تاٌصٛخ ٚاٌصٛرٖ
+
أٚراق عّـــً
غثاعح ٍِٔٛح  +اٌظ ٟد 151 = ٞلاير
غثاعح أت١ط ٚأطٛد  +اٌظ ٟد 80 = ٞلاير
ط ٟد ٞفمػ =  20لاير (ٌٍصف اٌٛاحذ )
خّ١ع ِزفماخ اٌظ ٟد ٞعٓ غز٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
.

اٌرٛص ً١داخً ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ِدأا
ٌّٓ ُ٘ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ٠عاف لّ١ح االرطاٌ١ح 50لاير ٌٍف١ذوض اٌّظرعدً
ٌحدش غٍثىُ ٚذظدِ ً١عٍِٛاخ اإلطرالَ:
إٌىرز١ٔٚا ً عٓ غز٠ك اٌزاتػ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ غٍة ذٛس٠ع إٌّٙح ا ٚعٕ١ح
ا ٚاٌشزاء عٓ غز٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘ذا اٌزاتػ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍة ِٓ داخً اٌٍّّىح ّ٠ىٕه اإلذصاي عٍ ٝرلُ:
0555107025
0505107025
0557977722
.

ٚاذظة اٌرحاظ١ز
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚا أرلاَ اٌحظاتاخ ٌٍّعٍّ ٚ ٓ١اٌّعٍّاخ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج
اٌثٕه األٍٟ٘
ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
27949172000110
(ا ٞتاْ)
SA0610000027949172000110
ِصزف اٌزاخحٟ
ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
233608010954856
(ا ٞتاْ)
SA5780000233608010954856
.

 ِٓٚتٕٛن آخزّ٠ ٜىٕىُ اٌرح ً٠ٛعٍ ٝاحذ ٘ذا اٌحظاتاخ
اٌز٠اض
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
2052558759940
طاِثا
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
8001852539
اٌثٕه اٌظعٛدٌ ٞإلطرثّار
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
0101001926001
ٌألخٛج أصحاب اٌّىرثاخ اٌزاغث ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌرحاظ١ز فٛاس اٌحزت ٟفِ ٟذٔ ُٙاالذصاي تدٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

.

