 -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:

المســرد
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1
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4
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6
7
8
9
01
00
01
03
04
05
06
07

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج التفسير
التاريخ

األسبوع
من

إلى

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

6

األحد 0441/0/17

الخميس 0441/1/1

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

7

األحد 0441/1/5

الخميس 0441/1/9

8

األحد 0441/1/01

الخميس 0441/1/06

تفسير سورة الرعد  - 31-26تفسير سورة الرعد - 41-35
التعريف بسورة يوسف
تفسير سورة يوسف  - 29-22تفسير سورة يوسف - 118
111
التعريف بسورة هود  -تفسير سورة هود 88-84
تفسير سورة هود  - 112-96تفسير سورة هود - 117-111
التعريف بسورة يونس  -تفسير سورة يونس 61-57

9

األحد 0441/1/09

الخميس 0441/1/13

تفسير سورة يونس  - 119-114التعريف بسورة التوبة -
تفسير سورة التوبة  - 26-23تفسير سورة التوبة 36-34

01

األحد 0441/1/16

الخميس 0441/1/31

تفسير سورة التوبة  - 41-38تفسير سورة التوبة 69-67تفسير
سورة التوبة  - 73-71تفسير سورة التوبة 114-111

00

األحد 0441/3/3

الخميس 0441/3/7

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

التعريف بسورة األعراف  -تفسير سورة األعراف 25-19
تفسير سورة األعراف 36-31

04

األحد 0441/3 /14

الخميس 0441/3/18

05

األحد 0441/ 4/1

الخميس 0441/4/6

07+06

األحد 0441/4/9

الخميس 0441/4/11

تفسير سورة األعراف  - 43-41تفسير سورة األعراف -44
 - 49تفسير سورة األعراف 58-54
تفسير سورة األعراف  - 216- 199التعريف بسورة األنعام
تفسير سورة األنعام  - 21-13تفسير سورة األنعام 29-21
االختبارات

مالحظات

مادة :التفسير/2ت
العنوان :الوحدة األولى
المستوى :الثالث  -النظام الفصلي للتعليم الثانوي
الموضوع :سورة اإلسراء
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تقدم تعريف بالسورة.
 تحدد صلة السورة بما قبلها.
 تعدد أبرز موضوعات السورة.
 تتلو اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
 تذكر معاني الكلمات الجديد والصعبة التي وردت باآليات.
 تفسر اآليات الكريمة.
 توضح فوائد اآليات الكريمة.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 لماذا سميت سورة اإلسراء بهذا االسم؟
ستفهم الطالبة أن:
 عددي أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة
الفكرة الكبرى :سورة اإلسراء هي السورة السابعة
اإلسراء.
عشر في ترتيب المصحف ،وهي سورة مكية ،وعدد
آياتها مئة وإحدى عشرة ،نزلت بعد سورة القصص  ،قال هللا تعالى(( :إِنَّ ه ََذا ا ْلقُ ْرآنَ َي ْهدِي لِلَّتِي ه َِي
أَ ْق َو ُم)) بيني ما الذي يشمله هداية القرآن.
وتسمى سورة بني إسرائيل وسورة سبحان.
 اذكري الدليل لقول يدخل في معنى القول الكريم
األفهام الباقية:
المأمور به للوالدين.
 إن مقصد سورة اإلسراء لهو التركيز على مضمون
الرسالة المحمدية وكمالها وفيها إشارات وبشارات  ما داللة توكيد القسم بالنون الثقيلة في إخبار هللا
ً
للرسالة مضمونا ً
تعالى عن إبليس بقوله(( :ألحتنكن))؟
ومستقبال.
 كيف تقيم نفسك مع القرآن من خالل قراءته
 جاء في كتاب هللا عز وجل التحذير من الشيطان
والتداوي به؟
ووسوسته واتباعه في كثير من المواضع مما يدل
 ما اآلية التي كان يقرأها النبي صلى هللا عليه وسلم
على أنه العدو الحقيقي لإلنسان ،فيجب الحذر منه
عندما أخذ يحطم األوثان التي حول الكعبة؟ وما
وعدم طاعته.
داللتها في ذلك الموقف؟
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة...:
 تقديم تعريف بالسورة.
 تفسير سورة اإلسراء 17 – 9
 تحديد صلة السورة بما قبلها.
 تفسير سورة اإلسراء 31 – 23
 تعداد أبرز موضوعات السورة.
 تفسير سورة اإلسراء 65 -61
 تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
 تفسير سورة اإلسراء 84 – 78
 ذكر معاني الكلمات الجديد والصعبة التي وردت
باآليات.
 تفسير اآليات الكريمة.
 توضيح فوائد اآليات الكريمة.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن سورة اإلسراء تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أبرز الموضوعات التي ناقشتها
سورة اإلسراء.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات)"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (لماذا سميت سورة اإلسراء بهذا االسم؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (سورة اإلسراء).
 مالحظة /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (اإليمان –
اإلسراف – التبذير.)...
َ
 أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية "إِنَّ ه ََذا ا ْلقُ ْرآنَ َي ْهدِي لِلَّتِي ه َِي أ ْق َو ُم َو ُي َب ِّ
ش ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ الَّذِينَ
الصال َِحا ِ
يرا" ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن( :عددي أبرز المواضيع التي
َي ْع َملُونَ
ت أَنَّ لَ ُه ْم أَ ْج ًرا َك ِب ً
َّ
ناقشتها سورة اإلسراء ،).ثم أكلف الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش.
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن حقوق الوالدين في اإلسالم ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة
جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أهم حقوق الوالدين كما أقرتها الشريعة اإلسالمية.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن البخل واإلسراف ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج
بمفهوم شامل عن نتائج البخل واإلسراف.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن وسائل إغواء الشيطان لبنى آدم ،ثم أقوم بطرح
عدة أسئلة للمناقشة منها( :عددي وسائل إغواء الشيطان لبنى آدم ،).أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن
بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن اآلية التي كان يقرأها
النبي صلى هللا عليه وسلم عندما أخذ يحطم األوثان التي حول الكعبة ،داللتها في ذلك الموقف ،يصنفن
الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل
منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة اإلسراء ،مع توضيح الهدف من
كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :سورة اإلسراء
المستوى :الثالث  -النظام الفصلي للتعليم الثانوي
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة اإلسراء
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة اإلسراء.
ف
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أن ِ
ت باحثة مدققة.
ُ
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة ؛ لتتناولي أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة
اإلسراء على شكل بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة اإلسراء.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بأبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة اإلسراء.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة اإلسراء.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقاد الربطالجيد بين
عناصر البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكنالربط بين
عناصره على
درجة واحدة
من القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

”األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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
 50لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية
للفيدكس المستعجل لاير
: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

