 -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.
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للعام 1439 - 1438هـ

الفصل االلدراسي األول
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حفظ سورة الرعد ( - )10 - 1حفظ سورة الرعد ( - )20 - 11حفظ سورة الرعد ()28 - 21
حفظ سورة الرعد ( - )36 - 29حفظ سورة الرعد ()43 - 37

مراجعة عامة
حفظ سورة إبراهيم ( - )10 - 1حفظ سورة إبراهيم ( - )20 - 11حفظ سورة إبراهيم ()30 - 21
حفظ سورة إبراهيم ( - )40 - 31حفظ سورة إبراهيم ()52 - 41
حفظ سورة الحجر ( - )10 - 1حفظ سورة الحجر ( - )20 - 11حفظ سورة الحجر ()30 - 21
حفظ سورة الحجر ( - )40 - 31حفظ سورة الحجر ()50 - 41
حفظ سورة الحجر ( - )60 - 51حفظ سورة الحجر ( - )70 - 61حفظ سورة الحجر ()80 - 71
حفظ سورة الحجر ( - )90 - 81حفظ سورة الحجر ()99 - 91
حفظ سورة النحل ( - )12 - 1حفظ سورة النحل ( - )24 - 13حفظ سورة النحل ()36 - 25
حفظ سورة النحل ( - )48 - 37حفظ سورة النحل ()60 - 49
حفظ سورة النحل ( - )72 - 61حفظ سورة النحل ( - )84 - 73حفظ سورة النحل ()96 - 85
حفظ سورة النحل ( - )112 - 97حفظ سورة النحل ()128 - 113
حفظ سورة اإلسراء ( - )10 - 1حفظ سورة اإلسراء ( - )20 - 11حفظ سورة اإلسراء ()30 - 21
حفظ سورة اإلسراء ( - )40 - 31حفظ سورة اإلسراء ()55 - 41
حفظ سورة اإلسراء ( - )66 - 56حفظ سورة اإلسراء ( - )77 - 67حفظ سورة اإلسراء ()88 - 78
حفظ سورة اإلسراء ( - )100 - 89حفظ سورة اإلسراء ()111 - 101
االختبارات

مالحظات

الـمـادة

قرآن كريم/3ت
المستو الثالث

الـدرس

1

الموضوع

التهيئة

تسميع اآليات الكريمة التي سبق حفظها.

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تحفظ الطالبة جزءاً من
اآليات الكريمة أثناء
الحصة.

أن تذكر الطالبة معاني

حفظ سورة يونس من اآلية ( )1إلى اآلية ()11
تالوة اآليات الكريمة وحفظها – معاني الكلمات –
شرح اآليات – أبرز الدروس المستفادة من اآليات
الكريمة
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتو وعرض الدرس
(بسم هللا الرحمن الرحيم) "الر ِت ْل َك آ َياتُ ا ْل ِك َتا ِ
ِيم ()1
ب ا ْل َحك ِ
َ
اس
اس َع َجبا ً أَنْ أَ ْو َح ْي َنا إِ َلى َر ُج بل ِم ْن ُه ْم أَنْ أ ْنذ ِْر الن َ
أَ َكانَ لِلن ِ
َو َب ِّ
ش ْر الذِينَ آ َم ُنوا أَن لَ ُه ْم َقدَ َم صِ دْ بق عِ ْندَ َر ِّب ِه ْم َقال َ ا ْل َكافِ ُرونَ
سا ِح ٌر ُم ِبينٌ ( )2إِن َرب ُك ْم هللاُ الذِي َخلَقَ الس َم َوا ِ
ت
إِن ه ََذا لَ َ
َ
َ
ُ
ش ُيدَ ِّب ُر األ ْم َر َما
ض فِي سِ ت ِة أي بام ثم ْ
َواألَ ْر َ
اس َت َو َعلَى ا ْل َع ْر ِ
مِنْ َ
اع ُبدُوهُ أَ َفال َت َذك ُرونَ
ِيع إِال مِنْ َب ْع ِد إِ ْذنِ ِه َذلِ ُك ْم هللاُ َر ُّب ُك ْم َف ْ
شف ب
ُ
ُ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ً
ً
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قَ
ُ
ِ
( )3إِل ْيه َم ْر ِج ُعك ْم َجمِيعا َو ْعدَ هللاِ َحقا إِنه َي ْبدَأ الخل ثم ُيعِي ُدهُ
ي الذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصال َِحا ِ
ت ِبا ْلق ِْسطِ َوالذِينَ َك َف ُروا
لِ َي ْج ِز َ
َ
ُ
َ
لَ ُه ْم َ
اب ألِي ٌم ِب َما َكا ُنوا َي ْكف ُرونَ ( )4ه َُو
ِيم َو َعذ ٌ
ش َر ٌ
اب مِنْ َحم ب
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
ازل َ لِت ْعل ُموا
س ضِ َي ً
الذِي َج َعل َ الش ْم َ
اء َوالق َم َر نورا َوقد َرهُ َمن ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
قِّ
َ
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صل ُ اآل َيا ِ
ِ
ت
ف
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إ
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ا
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ِ ِ َ ُ ِّ
ِس َ َ
السنِينَ َوا ْلح َ
َعدَ دَ ِّ
ُ
لِ َق ْو بم َي ْعلَ ُمونَ ( )5إِن فِي ْ
ار َو َما َخ َلقَ هللاُ
اختِالفِ الل ْي ِل َوالن َه ِ
ُ
َ
ض آل َيا ب
فِي الس َم َوا ِ
ت لِق ْو بم َيتقونَ ( )6إِن الذِينَ ال
ت َواألَ ْر ِ
َ
ْ
ْ
ُّ
ْ
ضوا ِبال َح َيا ِة الدُّ ن َيا َواط َمأنوا بِ َها َوالذِينَ ُه ْم
اء َنا َو َر ُ
َي ْر ُجونَ لِ َق َ
َعنْ آ َيا ِت َنا َغا ِفلُونَ ( )7أ ُ ْولَ ِئ َك َمأْ َوا ُه ْم النا ُر ِب َما َكا ُنوا َي ْكسِ ُبونَ
( )8إِن الذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصال َِحا ِ
ت َي ْهدِي ِه ْم َر ُّب ُه ْم ِبإِي َمانِ ِه ْم
َت ْج ِري مِنْ َت ْحتِ ِه ْم األَ ْن َها ُر فِي َجنا ِ
دَع َوا ُه ْم فِي َها
ِيم (ْ )9
ت النع ِ
هلل
دَع َوا ُه ْم أَنْ ا ْل َح ْم ُد ِ ِ
سال ٌم َوآ ِخ ُر ْ
س ْب َحا َن َك الل ُهم َو َت ِحي ُت ُه ْم فِي َها َ
ُ
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ِ
َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ
اء َنا فِي
ِبا ْل َخ ْي ِر لَقُضِ َي إِلَ ْي ِه ْم أَ َجلُ ُه ْم َف َن َذ ُر الذِينَ ال َي ْر ُجونَ لِ َق َ
ُط ْغ َيانِ ِه ْم َي ْع َم ُهونَ (.")11

اإلجراءات وأنشطة التعلم
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.

التقويم
اتل اآليات الكريمة تالوة
ِ
صحيحة مجودة.

أكلف الطالبات بتالوة اآليات سراً بتركيز شديد
حتى يتيسر لهن حفظ جزءاً منها أثناء الدرس.

احفظي جزءاً من اآليات
الكريمة أثناء الحصة.

أشرح للطالبات باستخدام السبورة معاني بعض
المفردات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات

اذكري معاني الكلمات الجديدة

الكلمات الجديدة والصعبة
التي وردت باآليات
الكريمة.

أن تشرح الطالبة مضمون
اآليات الكريمة شرحا ً
مفصالً.

معاني الكلمات:
يس ِّير شلون المخلوقات
ُيدَ ِّب ُر األَ ْم َر
أفردوه بالعبادة وحده
اع ُبدوهُ
َف ْ
يعيد الخلق بعد الفناء و البلى
ُثم ُيعي ُدهُ
بالق ِْسطِ
بالعدل و الجزاء األوفى
الماء الشديد الحرارة
ميم
مِنْ َح ب
تضيء األرض بشعاعها الحار
ياء
ضِ ً
نهارا
ينور األرض ليالً نورا هادئا ً
َو ال َق َم َر نوراً
لحكمة عظيمة و لم يخلقه عبثا ً
ِبا ْل َح ِّق
شرح اآليات الكريمة:
هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه هللا وبينه لعباده.
(الر) سبق الكالم على الحروف المقطعة في أول سورة
البقرة.
أمرا عج ًبا للناس إنزالنا الوحي بالقرآن على رجل
أكان ً
منهم ينذرهم عقاب هللا ,ويب ِّ
شر الذين آمنوا باهلل ورسله
أجرا حس ًنا بما قدموا من صالح األعمال؟ فلما
أن لهم ً
أتاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوحي هللا وتاله
عليهم ,قال المنكرون :إن محمدًا ساحر ,وما جاء به سحر
ظاهر البطالن.
إن ربكم هللا الذي أوجد السموات واألرض في ستة أيام,
ثم استو -أي عال وارتفع -على العرش استواء يليق
بجالله وعظمته ,يدبر أمور خلقه ,ال يضادُّه في قضائه
أحد ,وال يشفع عنده شافع يوم القيامة إال من بعد أن يأذن
له بالشفاعة ,فاعبدوا هللا ربكم المتصف بهذه الصفات,
وأخلصوا له العبادة .أفال تتعظون وتعتبرون بهذه اآليات
والحجج؟
جميعا ,وهذا وعد هللا الحق,
إلى ربكم معادكم يوم القيامة
ً
هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد الموت ,فيوجده

الكريمة ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه
من خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم
أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.

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.

والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

اشرحي مضمون اآليات
الكريمة شرحا ً مفصالً.

أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات
الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تميل الطالبة إلى تعلم
القرآن الكريم وتعليمه.

الـواجــب

صدق هللا ورسوله ,وعمل
ح ًيا كهيئته األولى ,ليجزي َمن َ
األعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل .والذين جحدوا
وحدانية هللا ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد
ِّ
ويقطع األمعاء ,ولهم عذاب موجع
الحرارة يشوي الوجوه
بسبب كفرهم وضاللهم.

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 مد استيعاب الطالبات
لما شرحته من خالل سلال الطالبات وتقييم
إجاباتهن.

نورا ,وقدر
هللا هو الذي جعل الشمس ضياء ,وجعل القمر ً
القمر منازل ,فبالشمس تعرف األيام ,وبالقمر تعرف
الشهور واألعوام ,ما خلق هللا تعالى الشمس والقمر إال
لحكمة عظيمة ,وداللة على كمال قدرة هللا وعلمه ,يب ِّين
الحجج واألدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الخلق.
إن في تعاقب الليل والنهار وما خلق هللا في السموات
واألرض من عجائب الخلق وما فيهما من إبداع ونظام,
وحججا واضحة لقوم يخشون عقاب هللا وسخطه
ألدلة
ً
أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ثم
وعذابه.
إن الذين ال يطمعون في لقائنا في اآلخرة للحساب ,وما أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.
يتلوه من الجزاء على األعمال إلنكارهم البعث ,ورضوا
عوضا عن اآلخرة ,وركنوا إليها ,والذين هم
بالحياة الدنيا
ً
عن آياتنا الكونية والشرعية ساهون.

اذكري معاني الكلمات التالية :ضِ يا ًء َ -و ال َق َم َر نوراً.

التقويم النهائي

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

احفظي اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً.

”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

