اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

..............................................

توزيع منهج مادة

القرآن الكريم  -تالوة )

(

الثاني المتوسط )

للصف (

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1440-1439هـ

)
األسبو
ع

1
األسبو
ع

5
األسبو
ع

9

األحد
1439/12/22
هـ

الخميس
1439/12/26
هـ

التهيئة واالستعداد
األحد

الخميس

1440/1/20هـ

1440/1/24هـ

سورة األنعام

من أية ( ) 59 ( - ) 28
الخميس

األحد

سورةهـ
1440
من/2/
األولى23
1440هـ
2/19
بداية
تقويم /الفترة

األعراف إلى اآلية  142من سورة
األنعام

األسبو
ع

13

17

1440/3/17هـ

1440/3/21هـ

سورة المائدة

من أية ( ) 64 ( - ) 42
األحد

الخميس

1440/4/16هـ

1440/4/20هـ

اختبارات الفصل الدراسي األول
( األسبوع الثاني )

2
األسبو
ع

6
األسبو
ع

10
األسبو
ع

14
مالحظات

األسبو
ع

األحد

الخميس

األسبو
ع

األحد
1439/12/29هـ

الخميس
1440/1/3هـ

سورة األعراف

من أية ( ) 195 ( - ) 160
األحد
1440/1/27هـ

الخميس
1440/2/2هـ

سورة األنعام

من أية ( ) 90 ( - ) 60
األحد
1440/2/26هـ

الخميس

3
األسبوع

7
األسبوع

1440/2/30هـ

سورة األنعام

من أية ( ) 165 ( - ) 143
األحد
1440/3/24هـ

األسبوع

الخميس

11
األسبوع

1440/3/28هـ

سورة المائدة

من أية ( ) 90 ( - ) 65

15

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

األحد
1440/1/6هـ

الخميس
1440/1/10هـ

سورة األعراف

من أية ( ) 206 ( - ) 196
األحد
1440/2/5هـ

الخميس
1440/2/9هـ

سورة األنعام

من أية ( ) 118 ( - ) 91
األحد
1440/3/3هـ

الخميس
1440/3/7هـ

سورة المائدة

من أية ( ) 17 ( - ) 1
األحد
1440/4/2هـ

الخميس
1440/4/6هـ

سورة المائدة

من أية ( ) 120 ( - ) 91
التاريخ الهجري
1439/12/22هـ
1440/01/13هـ
1440/04/9هـ
1440/04/20هـ
1440/04/30هـ

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

األحد
1440/1/13هـ

الخميس
1440/1/17هـ

سورة األنعام

من أية ( ) 27 ( - ) 1
األحد
1440/2/12هـ

الخميس
1440/2/16هـ

سورة األنعام

من أية ( ) 142 ( - ) 119
األحد
1440/3/10هـ

الخميس
1440/3/14هـ

سورة المائدة

من أية ( ) 41 ( - ) 18
األحد
1440/4/9هـ

الخميس
1440/4/13هـ

اختبارات الفصل الدراسي األول
( األسبوع األول )
التاريخ الميالدي
2018/9/2م
2018/9/23م
2018/12/16م
2018/12/27م
2019/01/06م

توزيع منهج مادة

(

القرآن الكريم  -تالوة )

للصف (

الثاني المتوسط )

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1440-1439هـ

)
معلمة المادة:
أ/
.................................................................
.........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ............................................................./
................

عنوان الدرس

الفصل

األعراف آية 160

الحصة

المادة

القرآن الكريم

الوسيلة التعليمية

الصف

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

ثاني متوسط

مراجعة الدرس السابق ......ثم مناقشة الطالب حول سورة ( ( األعراف ) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية
 – 1أن تتلو الطالبات اآليات تالوة صحيحة
خالية من اللحن

التقويم

المحتوى
من قولة تعالي (( وقطعناهم )) ...

تالوة اآليات من كل الطالبات مع مناقشة

 – 1تالوة اآليات تالوة فردية نموذجية  – 2.قراءة اآليات من قبل الطالبات قراءة زمرية على

وتصويب األخطاء

مجموعتين  – 3 .تهجي اآليات والمفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل المساعدة لها
في تعلم القرآن وحفظه

 – 1قراءة اآليات قراءة فردية  – 2 .قراءة اآليات قراءة جماعية .
 – 3االستماع إلى المسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم باألقران للبطيئين في القراءة

قراءة كل طالبة آية وقراءة بعض الطالبات
لآليات المخصصة في كل حصة

بعض من مفردات اآليات القرآنية الكريمة :
 – 3أن تتعرف الطالبات على معاني المفردات
لبعض اآليات

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآليات القرآنية
المقررة

الواجب المنزلي:

الكلمــــــــــــــة

معناها

أسباطا

جماعات كالقبائل في العرب

اسلوى

الطائر المعروف بالسماني

 -1ذكر أنعام اهلل تعالى على بني إسرائيل وهم في حادثة التية .

 -2إذا انعم اهلل على عبده أو امة نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره .

أن تذكر الطالبة معاني كلمات ما يعطى لها

س /أذكري بعض فوائد اآليات القرآنية التي
درستيها

تحضير اآليات القرآنية الجديدة في المنزل قبل شرحي في الفصل وحفظ المقرر عليهم حفظه استعداد لتسميعه في الفصل .

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
طباعة ملونة  +السي دي =  150لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد )

جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية 50لاير للفيدكس المستعجل
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:
0555107025
0505107025
0557977722

واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين و المعلمات 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

