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                                                                      الرابعةلمحاضرة 
ىي األىداؼ الخاصة المتعمقة بالقراف الكريـ ألهداف الخاصة لمتربية اإلسالمية: 

 وفروعو.)التالوة، التفسير، الحديث ،العقيدة ، الفقو ، والسيرة واألخالؽ(                         
اتخاذ  أمرووضوحيا لممدرسيف يسيل  األىداؼمعرفة  إف أهداف تدريس التالوة  :

بيسر وسيولة، ويكوف  األىداؼوالخطوات لبناء الخطط، وينير سبل بموغ تمكـ  اإلجراءات
وف بيف العامميف، ولما كاف لكل المعمل المثمر الذي تتجمى فيو روح التع زخما إضافيا

التي تسعى لتحقيقيا في المؤسسات التربوية  أىدافيا اكذلؾ لي يىتالوة فال أىدافيامادة 
     وىي:

مف خالؿ ضبط الحركات والسكنات  ونطق الحروؼ مف لقران الكريم : إتقان قراءة ا -1
 مخارجيا ، والتأمل أثناء القراءة : قاؿ تعالى )ورتل القراف ترتيال(.                              

قاؿ تعالى )أفال يتدبروف القراف أـ عمى قموب اقفميا( فهم معاني اآليات والتأثر بها : -2  
)هللا نزَّؿ أحسف الحديث كتابًا ...( وفي الحديث يقوؿ خشوع القمب واطمئنان النفس :  -3

ملسو هيلع هللا ىلص ) إف مف أحسف الناس تالوة  مف إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى هللا(                     
           

ذا قرئ القراف فاستمعوا عالىاكتساب مهارة االستماع لكتاب هللا تعالى امتثااًل لقوله ت -4 )وا 
                                                                             .)...... 
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 األهداف النفس حركية األهداف الوجدانية األهداف المعرفية
توضيػػح معػاني  .1

 المفردات والتراكيب

. تعميق حب القرآف 1
 الكريـ وتقديسو

. إتقاف تالوة  اآليات1  



 
2 

استنتاج األحكاـ  .2
 والقيـ والتشريعات

هللا عز  إلى. التقرب 2
 وجل

. تنمية ميارة كتابة القرآف 2
 الكريـ بالرسـ العثماني

التعرؼ عمى  .3
 عمـو القرآف الكريـ

. تمثػػل القػيـ 3
 واالتجاىات

. تنمية ميارات التفكير عند 3
 الطمبة

التعرؼ عمى  .4
 أشير كتب التفسير

. تقدير جيود العمماء 4
 والمفسريف

. استعماؿ التقنيات التعميمية4  

التعرؼ عمى  .5
وجوه إعجاز القرآف 
 الكريـ

. التعبد بتالوة  القرآف 5
 الكريـ

 

حفظ اآليات  .6
 الكريمة المقررة

. الحرص عمى تعمـ 6
 القرآف الكريـ

 

 
 أهداف تدريس مادة الحديث :

إتقاف قراءة الحديث الشريف مف حيث األداء وسالمة القراءة. -1  
بياف المصطمحات المستخدمة كاألثر ، والخبر، والمرفوع ،والمتصل. -2  
المجتمع.إظيار عظمة الحديث في معالجتو لدقائق األمور ومشكالت  -3  
إظيار بالغة الحديث لقولو ملسو هيلع هللا ىلص أوتيت جوامع الكمـ واختصر لي الكالـ اختصارًا( -4  
التأكيد عمى حفظ الحديث والوقوؼ عمى فيـ معانيو. -5  
ضرورة التمييز بيف القراف الكريـ والحديث النبوي . -6  

 أهداف تدريس مادة العقيدة  :
وتعالى . إخالص النية هلل سبحانو -1  
التعريف باركاف اإليماف باهلل تعالى . -2  
بياف صفات هللا تعالى النفسية والمعاني . -3  
بناء العقيدة الصحيحة القائمة عمى الدليل الصحيح واالبتعاد عف الخرافات. -4  
التعرؼ عمى الدليل العقمي والنقمي عند إثبات أمر أو رد شبية. -5  
  الثالثة ) اإللييات ، النبوات، السمعيات(. تقسيـ العقيدة إلى أقساميا -6

 


