 .1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
 .2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 .3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 .4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
 .5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
 .6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 .7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 .8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 .9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 .10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 .11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 .12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
 .13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 .14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 .15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 .16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 .17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 .18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 .19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 .20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 .21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 .22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 .23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 .24أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 .25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 .26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 .27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 .28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 .29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 .30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة
صحة الضبط.
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
 تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.
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تالوة اآليات من سورة يوسف من .14/1

الـدرس

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

تالوة اآليات -توضيح معاني الكلمات الصعبة– شرح
مضمون اآليات– أهم فوائد اآليات.

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

1

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

بسم هللا الرحمن الرحيم:
َ
ُ
ْ
َ
ً
أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
ين ( )1إِنَّا أ َ ْن َزلناهُ ق ْرآنا ع ََربِيًّا
أن تتلو الطالبة اآليات
"الر تِ ْلكَ آَيَاتُ ا ْل ِكتَا ِ
ب ا ْل ُمبِ ِ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
نَ
ونَ
كَ
نُ
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع الطالبات
ص ِب َما
ص َ
الكريمة تالوة صحيحة
س الق َ
لعَل ُك ْم ت ْع ِقل ( )2نحْ نق ُّ
عل ْي أحْ َ
ص ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ينَ
نَ
نَ
أ ْو َح ْينا إِل ْيكَ هذا الق ْرآ َوإِن ُكنتَ ِمن ق ْب ِل ِه ل ِم الغافِ ِل ( )3أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار
مجودة.
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
عش ََر ك َْو َكبًا
ت إِنِي َرأيْتُ أ َح َد َ
ف ألبِي ِه يَا أبَ ِ
إِذ قا َل يُو ُ
س ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
اج ِدينَ ( )4قا َل يَا بُن َّي ال
س َوالق َم َر َرأ ْيت ُ ُه ْم ِلي َ
َوالش َّْم َ
س ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ش ْيطانَ
طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
ص ُر ْؤيَاكَ َ
على إِخ َوتِكَ فيَ ِكيدُوا لكَ َك ْيدًا إِنَّ ال َّ
ص ْ
ت َ ْق ُ
شديد.
عد ٌُّو ُمبِينٌ (َ )5و َكذَ ِلكَ يَجْ تَبِيكَ َربُّكَ َويُعَ ِلِّ ُمكَ ِم ْن
ان َ
إل ْن َ
س ِ
ِل ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
وب َك َما
عل ْيكَ َو َ
ث َويُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
تَأ ِوي ِل األ َحادِي ِ
على آ ِل يَ ْعق َ
َ
ع ِلي ٌم
سحَاقَ إِنَّ َربَّكَ َ
أَت َ َّم َها َ
علَى أَبَ َو ْيكَ ِم ْن ق ْب ُل إِب َْرا ِهي َم َوإِ ْ
سائِ ِلينَ ( )7إِ ْذ أوضح للطالبات الكيفية الصحيحة لنطق الكلمات
أن تصف الطالبة كيفية
ف َوإِ ْخ َوتِ ِه آَيَاتٌ ِلل َّ
َح ِكي ٌم ( )6لَقَ ْد كَانَ فِي يُو ُ
س َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
صبَة إِنَّ
المشكلة في اآليات نطقا ً صحيحا ً ،ثم أطلب من
نطق الكلمات المشكلة
ب إِلى أبِينا ِمنا َونحْ نُ ُ
ع ْ
قالوا ليُو ُ
ف َوأخوهُ أ َح ُّ
س ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
الطالبات التدرب على نطقها بشكل مستمر حتى
ف أ ِو اط َر ُحوهُ أ ْرضًا
ين ( )8اقتُلوا يُو ُ
س َ
في اآليات نطقا ً صحيحاً .أبَانا ل ِفي ضَال ٍل ُمبِ ٍ
َ
يتم لهن التعود على النطق الصحيح لها.
صا ِل ِحينَ ()9
يَ ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أَبِي ُك ْم َوتَكُونُوا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ق ْو ًما َ
ف َوأ َ ْلقُوهُ فِي َ
ب
قَا َل قَائِ ٌل ِم ْن ُه ْم ال ت َ ْقتُلُوا يُو ُ
غيَابَ ِة ا ْل ُج ِِّ
س َ
ار ِة إِ ْن ُك ْنت ُ ْم فَا ِع ِلينَ ( )10قَالُوا يَا أَبَانَا َما
يَ ْلت َ ِق ْطهُ بَ ْع ُ
ض ال َّ
سيَّ َ
س ْلهُ َمعَنَا
لَكَ ال تَأ ْ َمنَّا َ
اص ُحونَ ( )11أ َ ْر ِ
علَى يُو ُ
س َ
ف َوإِنَّا لَهُ لَنَ ِ
غدًا يَ ْرت َ ْع َويَ ْلعَ ْب َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
َ
ظونَ ( )12قَا َل إِنِِّي لَيَحْ ُزنُنِي
ع ْنهُ َ
غافِلُونَ
ب َوأ َ ْنت ُ ْم َ
اف أ َ ْن يَأ ْ ُكلَهُ ال ِذِّئْ ُ
أ َ ْن ت َ ْذ َهبُوا ِب ِه َوأ َ َخ ُ
س ُرونَ
ب َونَحْ نُ ُ
ع ْ
صبَةٌ إِنَّا إِذًا لَ َخا ِ
( )13قَالُوا لَئِ ْن أ َ َكلَهُ ال ِذِّئْ ُ

التقويم
ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحاً.

أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

(.")14
معاني الكلمات:

إنِِّي َرأَيْتٌ
اجدينَ
َ
س ِ
فَيَكيدوا لَكَ
يَجْ ت َبيكَ َر ُّبكَ
ث
تَأْوي ِل األَحادي ِ
علَ ْيكَ
َو يُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َ
بين
ضَال ٍل ُم ٍ
أرضا ً
اْ ْط َرحوهُ ْ

َي ْخ ُل لَ ُك ْم َوجْ هُ أبي ُك ْم
َ
ب
غيابَ ِة ال ُج ِّ ِ
سيَّار ِة
بَ ْع ُ
ض ال َّ

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

رأيت في منامي
سجود التحية و اإلحترام
يحتالون عليك بما يضرك
يختارك ويصطفيك لنبوته
تعبير الرؤيا
بإرسالك رسوالَ
خطأ واضح
ألقوه في أرض بعيدة ال
يعثرون عليه
يقبل عليكم و ال يلتفت
لغيركم
ظلمة البئر
المسافرين في األرض

شرح اآليات:

(الر) هذه آيات الكتاب البيِِّن الواضح في معانيه وحالله وحرامه
وهداه.
إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب ,لعلكم -أيها العرب -تعقلون معانيه
وتفهمونها ,وتعملون بهديه.
نحن نقصُّ عليك -أيها الرسول -أحسن القصص بوحينا إليك هذا
القرآن ,وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين عن هذه األخبار ,ال
تدري عنها شيئًا.
اذكر -أيها الرسول -لقومك قول يوسف ألبيه :إني رأيت في المنام
أحد عشر كوكبا ً ,والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين .فكانت هذه
علو المنزلة في
الرؤيا بشرى ِل َما وصل إليه يوسف عليه السالم من ِّ ِ
الدنيا واآلخرة.
إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم :إن يوسف وأخاه الشقيق
أحب إلى أبينا منا ,يف ِ ِّ
ضلهما علينا ,ونحن جماعة ذوو عدد ,إن أبانا
لفي خطأ ب ِِّين حيث فضَّلهما علينا من غير موجب نراه.
وكما أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه
الناس في منامهم من الرؤى مما تؤول إليه واق ًعا ,ويتم نعمته عليك
وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة ,كما أتمها من قبل على أبويك

أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض
المعاني والمفردات التي وردت باآليات 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 باستخدام بكتب
ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ،ثم
أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد أفضل المجموعات.

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

إبراهيم وإسحاق بالنبوة والرسالة .إن ربك عليم بمن يصطفيه من
عباده ,حكيم في تدبير أمور خلقه.

أن تستنتج الطالبة أدلة
قدرة هللا وحكمته من
خالل قصة يوسف عليه
السالم.

أن تتفكر الطالبة في
معجزة القرآن والتحدي
بها.

الـواجــب

لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر وأدلة تدل على قدرة هللا
وحكمته لمن يسأل عن أخبارهم ,ويرغب في معرفتها.
إذ قال إخوة يوسف من أبيه فيما بينهم :إن يوسف وأخاه الشقيق
أحب إلى أبينا منا ,يف ِ ِّ
ضلهما علينا ,ونحن جماعة ذوو عدد ,إن أبانا
لفي خطأ بيِِّن حيث فضَّلهما علينا من غير موجب نراه.
اقتلوا يوسف أو ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن العُمران
يخلُص لكم حب أبيكم وإقباله عليكم ,وال يلتفت عنكم إلى غيركم,
وتكونوا ِم ْن بعد قَتْل يوسف أو إبعاده تائبين إلى هللا ,مستغفرين له
من بعد ذنبكم.
قال قائل من إخوة يوسف :ال تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر
المارة من المسافرين فتستريحوا منه ,وال حاجة إلى
يلتقطه بعض
َّ
قتله ,إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون.
قال إخوة يوسف -بعد اتفاقهم على إبعاده :يا أبانا ما لك ال تجعلنا
أمناء على يوسف مع أنه أخونا ,ونحن نريد له الخير ونشفق عليه
ونرعاه ,ونخصه بخالص النصح.
س َع وينشط ويفرح,
أرسله معنا غدا ً عندما نخرج إلى مراعينا َي ْ
ويلعب باالستباق ونحوه من اللعب المباح ,وإنا لحافظون له من كل
ما تخاف عليه قال يعقوب :إني َليؤلم نفسي مفارقته لي إذا ذهبتم به
إلى المراعي ,وأخشى أن يأكله الذئب ,وأنتم عنه غافلون منشغلون.
قال إخوة يوسف لوالدهم :لئن أكله الذئب ,ونحن جماعة قوية إنا إذًا
لخاسرون ,ال خير فينا ,وال نفع يُ ْرجَى منا.

ما هي الدروس المستفادة من قصة يوسف عليه السالم؟
وضحي معاني الكلمات التالية :تأويل األحاديث -بعض
السيارة.

أسلط األضواء على أدلة قدرة هللا وحكمته من
خالل قصة يوسف عليه السالم من خالل شرح
مفسر باستخدام 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.

التقويم النهائي

استنتجي أدلة قدرة هللا
وحكمته من خالل قصة
يوسف عليه السالم.

ت بها من
اذكري أهم الفوائد واالستنباطات التي خرج ِ
دراستك لآليات الكريمة.
ِ

”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

