 -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
...........................................

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة القراءات ()0
األسبوع

التاريخ
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إلى

الفصل االلدراسي األول
الدروس
التعريف بسورة اإلسراء  -تفسير سورة اإلسراء 17-9
تفسير سورة اإلسراء  - 31-23تفسير سورة اإلسراء 65-61

0

األحد 0439/01/11

الخميس 0439/01/16

1

األحد 0439/0/19

الخميس 0441/0/3

3

األحد 044 /0/ 6

الخميس 0441/0/01

4

األحد 0441/0/03

الخميس 0441/0/07

5

األحد 0441/0/11

الخميس 0441/0/14
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األحد 0441/0/17

الخميس 0441/1/1
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األحد 0441/1/5

الخميس 0441/1/9
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األحد 0441/1/01
األحد 0441/1/09
األحد 0441/1/16
األحد 0441/3/3

الخميس 0441/1/06
الخميس 0441/1/13
الخميس 0441/1/31
الخميس 0441/3/7

تفسير سورة التوبة  - 114-111تفسير سورة التوبة  - 118 -115تفسير سورة التوبة 122-119

01

األحد 0441/3/01

الخميس 0441/3/04

التعريف بسورة األنفال  -تفسير سورة األنفال  - 11-7تفسير سورة األنفال  - 21-15تفسير سورة األنفال 29-24

03

األحد 0441/3/07

الخميس 0441/3/10

04

األحد 0441/3 /14

الخميس 0441/3/18

05

األحد 0441/ 4/1

الخميس 0441/4/6

 07+06األحد 0441/4/9

الخميس 0441/4/11

تفسير سورة اإلسراء  - 84-78التعريف بسورة النحل  -تفسير سورة النحل  - 51-43تفسير سورة النحل 71-65

تفسير سورة النحل  - 93-91تفسير سورة النحل 117-112
تفسير سورة النحل  - 125-121التعريف بسورة الحجر
تفسير سورة الحجر  - 25-16تفسير سورة الحجر 99-85
التعريف بسورة إبراهيم  -تفسير سورة إبراهيم 23-19
تفسير سورة إبراهيم  - 46-42التعريف بسورة الرعد
تفسير سورة الرعد  - 4-1تفسير سورة الرعد 13-8
تفسير سورة الرعد  - 31-26تفسير سورة الرعد  - 41-35التعريف بسورة يوسف
تفسير سورة يوسف  - 29-22تفسير سورة يوسف 111- 118
التعريف بسورة هود  -تفسير سورة هود 88-84
تفسير سورة هود  - 112-96تفسير سورة هود  - 117-111التعريف بسورة يونس  -تفسير سورة يونس 61-57
تفسير سورة يونس  - 119-114التعريف بسورة التوبة  -تفسير سورة التوبة  - 26-23تفسير سورة التوبة 36-34
تفسير سورة التوبة  - 41-38تفسير سورة التوبة 69-67تفسير سورة التوبة  - 73-71تفسير سورة التوبة 114-111

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
االختبارات

مالحظات

بطاقة تخطيط الدروس لمواد العلوم الشرعية
األحد

اليوم

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

الحصة

التاريخ

الثالث

التفسير /2ت

التعريف بسورة اإلسراء.

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /اذكري أهم الموضوعات التي تتضمنها سورة اإلسراء.

المستوى

المادة

الموضوع

أهداف الدرس

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

أسئلة التقويم

كتاب النشاط





أن تتعرف الطالبة على السورة ومقصدها.
أن تحدد الطالبة مناسبة السورة لما قبلها.
أن تستنتج الطالبة مناسبة بداية السورة لخاتمتها.







أن تستنبط الطالبة موضوعات سورة اإلسراء.



استراتيجيات التدريس والتعلم النشط
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

تعرفي على السورة ومقصدها.
حددي مناسبة السورة لما قبلها.
استنتجي مناسبة بداية السورة
لخاتمتها.
استنبطي موضوعات سورة اإلسراء.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
 التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
 التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

اسم المعلمة........................................ /

”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

