 .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.

معلومات عن المعلمة
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1

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

حفظ اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة– شرح
مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات.

الوسائل المساعدة
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إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

التاريخ
التقويم

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

س ِج ِد ا ْل َح َر ِام ِإلَى
س َرى بِعَ ْب ِد ِه لَ ْيالً ِم ْن ا ْل َم ْ
س ْب َحانَ الَّذِي أ َ ْ
" ُ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ار ْكنا َح ْولهُ ِلن ِريَهُ ِم ْن آيَاتِنا إِنه ُه َو
س ِج ِد األق َ
ا ْل َم ْ
صى الذِي بَ َ
اب َو َجعَ ْلنَاهُ ُهدًى
ير (َ )1وآت َ ْينَا ُمو َ
ال َّ
سى ا ْل ِكت َ َ
س ِمي ُع ا ْلبَ ِص ُ
َ
َ
ُ
ُ
س َرائِي َل أالَّ تَت َّ ِخذوا ِم ْن دُونِي َو ِكيالً ( )2ذ ِريَّة َم ْن
ِلبَنِي إِ ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
شكُورا ً (َ )3وق َ
ض ْينا إِلى بَنِي
َح َم ْلنَا َم َع نوحٍ إِنهُ كَانَ َ
عبْدا ً َ
علُوا ً
ض َم َّرتَي ِْن َولَت َ ْعلُنَّ ُ
ب لَت ُ ْف ِ
إ ْ
س ُدنَّ فِي األ َ ْر ِ
سرائِي َل فِي ا ْل ِكتَا ِ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
عل ْي ُك ْم ِعبَادا ً لنَا أو ِلي
َكبِيرا ً ( )4ف ِإذا َجا َء َو ْع ُد أوال ُه َما بَعَثنَا َ
الديَ ِار َوكَانَ َوعْدا ً َم ْفعُوالً ( )5ث َّمُ
بَأ ْ ٍس َ
سوا ِخال َل ِ
شدِي ٍد فَ َجا ُ
علَي ِْه ْم َوأ َ ْم َد ْدنَا ُك ْم ِبأ َ ْم َوا ٍل َوبَنِينَ َو َجعَ ْلنَا ُك ْم
َر َد ْدنَا لَ ُك ْم ا ْلك ََّرةَ َ
سأْت ُ ْم فَلَ َها
سنت ُ ْم ألَنفُ ِ
س ُك ْم َوإِ ْن أ َ َ
سنت ُ ْم أَحْ َ
أ َ ْكث َ َر نَ ِفيرا ً ( )6إِ ْن أَحْ َ
س ِج َد
فَ ِإذَا َجا َء َو ْع ُد ِ
سو ُءوا ُو ُجو َه ُك ْم َو ِليَ ْد ُخلُوا ا ْل َم ْ
اآلخ َر ِة ِليَ ُ
سى
علَ ْوا تَتْ ِبيرا ً (َ )7
َك َما َد َخلُوهُ أ َ َّو َل َم َّر ٍة َو ِليُتَبِ ُروا َما َ
ع َ
ع ْدنَا َو َجعَ ْلنَا َج َهنَّ َم ِل ْلكَافِ ِرينَ
ع ْدت ُ ْم ُ
َربُّ ُك ْم أ َ ْن يَ ْر َح َم ُك ْم َوإِ ْن ُ
َح ِصيرا ً ( )8إِنَّ َهذَا ا ْلقُ ْرآنَ يَ ْهدِي ِللَّتِي ِه َي أ َ ْق َو ُم َويُبَش ُِر
ت أَنَّ لَ ُه ْم أَجْ را ً َك ِبيرا ً
صا ِل َحا ِ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ الَّ ِذينَ يَ ْع َملُونَ ال َّ
(.")9

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع الطالبات
أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار
ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.

ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

أوضح للطالبات الكيفية الصحيحة لنطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً صحيحا ً ،ثم أطلب من
الطالبات التدرب على نطقها بشكل مستمر حتى
يتم لهن التعود على النطق الصحيح لها.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحاً.

بسم هللا الرحمن الرحيم:

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تصف الطالبة كيفية
نطق الكلمات المشكلة
في اآليات نطقا ً صحيحاً.

أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

س ْب َحانَ الَّذِي
ُ
س َرى
أَ ْ
بِعَ ْب ِد ِه
ار ْكنَا ح َْولَهُ
بَ َ
ِم ْن آيَاتِنَا
س ِمي ُع
إِنَّهُ ه َُو ال َّ
ير
ال َب ِص ُ
َو ِكيالً

معاني الكلمات:
تنزيها هلل وت جبا من قدرته
السرى هو السير ليال
بعبده ورسوله محمد صلى هللا عليه
وسلم
أكثرنا فيه وفي المناطق المحيطة به
الزرع والثمار
من عجائب قدرتنا في الملكوت
األعلى
السميع ألقوال عباده البصير بهم

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.

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

نصيرا ومعبودا تعتمدون عليه في
أموركم
ذُ ِريَّاااةَ َما ْ
اان َح َم ْلنَاااا يا ذرية ويا ساللة من نجيناا ماع ناوح
تشبهوا بأبيكم
َم َع نُوح
ع ْبااااا ًدا ً كان يحمد هللا علاى طعاماه وشار باه
ِإنَّاااااهُ َكاااااانَ َ
شكُورا ً
ولباسه وشأنه كله
َ

شرح اآليات:
أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

يمجد هللا نفسه ويعظم شأنه ،لقدرته على ما ال يقدر عليه

ِ
أحد سواه ،ال إله غيره ،وال رب سواه ،فهو الذي أسرى
بعبده محمد صلى هللا عليه وسلم زمنًا من الليل بجسده
وروحه ،يقظة ال منا ًما ،من المسجد الحرام بـ "مكة" إلى
المسجد األقصى بـ "بيت المقدس" الذي بارك هللا حوله في
الزروع والثمار وغير ذلك ،وجعله محال لكثير من األنبياء؛
ليشاهد عجائب قدرة هللا وأدلة وحدانيته .إن هللا سبحانه
صر،
وتعالى هو السميع لجميع األصوات ،البصير بكل ُم ْب َ
فيعطي كُال ما يستحقه في الدنيا واآلخرة.
كرم هللا محمدًا صلى هللا عليه وسلم باإلسراء ،ك ََّرم
 وكما َّ
موسى عليه السالم بإعطائه التوراة ،وجعلها بيا ًنا للحق
وإرشادًا لبني إسرائيل ،متضمنة نهيهم عن اتخاذ غير هللا
تعالى وليًا أو معبودًا يفوضون إليه أمورهم.
 يا ساللة الذين أنجيناهم و َح َم ْلناهم مع نوح في السفينة ال
تشركوا باهلل في عبادته ،وكونوا شاكرين لنعمه ،مقتدين

أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة
بغرض مناقشة وتوضيح مضمون اآليات
الكريمة ،وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها
متابعة دقيقة مع السماح لهن باإلستعاتة بكتب
ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة ،ثم
أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد أفضل المجموعات.

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.



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







أن تحفظ الطالبة جزء
من اآليات خالل الحصة.
أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في
معجزة القرآن والتحدي
بها.
الـواجــب



شكورا هلل بقلبه ولسانه
بنوح عليه السالم؛ إنه كان عبدًا
ً
وجوارحه.
أهم الدروس المستفادة:
وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة التي أُنزلت عليهم بأنه ال
بد أن يقع منهم إفساد مرتين في "بيت المقدس" وما وااله
بالظلم ،وقَتْل األنبياء والتكبر والطغيان والعدوان.
سلَّ ْطنا عليهم عبادًا لنا ذوي
فإذا وقع منهم اإلفساد األول َ
شجاعة وقوة شديدة ،يغلبونهم ويقتلونهم ويشردونهم،
فطافوا بين ديارهم مفسدين ،وكان ذلك وعدًا ال ب َّد ِمن
وقوعه؛ لوجود سببه منهم.
ثم َر َددْنا لكم  -يا بني إسرائيل  -الغلبة والظهور على
س ِلطوا عليكم ،وأكثرنا أرزاقكم وأوالدكم،
أعدائكم الذين ُ
وقَ َّويناكم وجعلناكم أكثر عددًا من عدوكم؛ وذلك بسبب
إحسانكم وخضوعكم هلل.
إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحسنتم ألنفسكم؛ ألن ثواب
ذلك عائد إليكم ،وإن أسأتم فعقاب ذلك عائد عليكم ،فإذا
سلَّ ْطنا عليكم أعداءكم مرة
حان موعد اإلفساد الثاني َ
أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم ،فتظهر آثار اإلهانة والمذلة على
فيخربوه ،كما
وجوهكم ،وليدخلوا عليكم "بيت المقدس"
ِ
تدميرا
خربوه أول مرة ،وليدمروا كل ما وقع تحت أيديهم
َّ
ً
كامال.
عسى ربكم  -يا بني إسرائيل  -أن يرحمكم بعد انتقامه إن
عدْنا إلى
تبتم وأصلحتم ،وإن عدتم إلى اإلفساد والظلم ُ
عقابكم ومذ َّلتكم .وجعلنا جهنم لكم وللكافرين عامة سجنًا ال
خروج منه أبدا .وفي هذه اآلية وما قبلها ،تحذير لهذه
األمة من العمل بالمعاصي؛ لئال يصيبها مثل ما أصاب بني
إسرائيل ،فسنن هللا واحدة ال تبدل وال تغير.

بيني معاني الكلمات التالية :ذُ ِريَّةَ َم ْن َح َم ْلنَا َم َع نُوحٍ  -إِنَّهُ
شكُورا ً.
كَانَ َ
ع ْب ًدا ً َ

أسلط األضواء على أهم الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة وذلك من
خالل شرح مفسر باإلستعاتة 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.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

أكلف الطالبات بحفظ جزء من اآليات خالل
الحصة وذلك بالتعاون فيما بينهن مما يسهل
عليهن حفظ اآليات خارج الفصل.

احفظي جزء من اآليات خالل
الحصة.

أوزع على الطالبات ورق العمل ،ثم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

اذكري أهم الفوائد واالستنباطات التي خرجتي بها من
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

