تالوة القرآن الكريم وتجويده

الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه المتعلم بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب
وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبةللمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.


إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.



إدراك الطالبات أهمية تطبيق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم ..



تمكين الطالبات من جودة التالوة وحسن األداء ..



تجنب الطالبات الخطأ في تالوة القرآن الكريم ..



معرفة الطالبات أحكام الوقف واالبتداء ..



تطبيق الطالبات أحكام الوقف واالبتداء ..



معرفة الطالبات أنواع المد والتمييز بينها ..



تطبيق الطالبات أحكام المد والتمييز بينها ..



تنمية قدرة الطالبات على ضبط مخارج الحروف ..



معرفة الطالبات أحكام النون الساكنة والتنوين ..

معلومات عن المعلمة



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة تالوة القرآن الكريم وتجويده الصف السادس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

األحد 1441/8/2
14
األحد 1441/8/9
15
 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

الدروس
الوحدة األولى
فضائل بعض سور القرآن الكريم ( تالوة – حفظ )
الوحدة الثانية
فضائل بعض آيات القرآن الكريم ( تالوة – حفظ )
الوحدة الثالثة
تفخيم وترقيق الم لفظ الجاللة ( هللا ) ( تالوة – حفظ )
الوحدة الرابعة
تفخيم الراء (تالوة – حفظ)
الوحدة الخامسة
ترقيق الراء ( تالوة – حفظ )
الوحدة السادسة
القلقة ( تالوة – حفظ )
الوحدة السابعة
كيفية قراءة بعض الكلمات القرآنية المكتوبة بالرسم العثماني ( تالوة – حفظ )
مراجعة من الوحدة األولى للسابعة
الوحدة الثامنة
بعض األخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكريم ( تالوة – حفظ )
الوحدة التاسعة
تجويد سورة الفاتحة ( تالوة – حفظ )
الوحدة العاشرة
تجويد سورة الفاتحة( تالوة – حفظ )
الوحدة الحادية عشرة
عالمة الوقف في المصحف الشريف ( تالوة – حفظ )
الوحدة الثانية عشرة
عالمة الوقف فب المصحف الشريف( تالوة – حفظ )
الوحدة الثالثة عشرة ( :تالوة – حفظ )
مراجعة من الوحدة الثامنة للثالثة عشر

التقييم النهائي

مالحظات

بطاقة تخطيط الدروس لمواد العلوم الشرعية
اليوم

االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

الحصة

الخميس

التاريخ
التهيئة

6ب ف2

تالوة القرآن الكريم
وتجويده

فضائل بعض سور القرآن الكريم

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /كم عدد آيات القرآن الكريم؟
أهداف الدرس

o
o
o
o
o

الصف

المادة

الموضوع

أن تبين التلميذة فضل سورة الفاتحة.
أن تذكر التلميذة الدليل على فضائل سورة الملك.
أن توضح التلميذة فضل سورة الكافرون.
أن تستنتج التلميذة فضل سورة اإلخالص.
أن تبرز التلميذة الدليل على فضائل سورتي الفلق والناس.

استراتيجيات التدريس
والتعلم النشط
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني
والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل.......
كتاب الطالبة

نشاط ( )1ص 11
يقمن الطالبات بذكر اآلية التي آشار إليها النبي صلى هللا عليه وسلم في آخر الحديث السابق
مع ذكر السورة التي وردت فيها
..........
نشاط ( )2ص 11
تجري المعلمة مسابقة بين الطالبات في حفظ سورة الملك حفظًا متقنًا

أسئلة التقويم

o
o
o
o
o

بيني فضل سورة الفاتحة.
اذكري الدليل على فضائل سورة
الملك.
وضحي فضل سورة الكافرون.
استنتجي فضل سورة اإلخالص.
إبرزي الدليل على فضائل سورتي
الفلق والناس.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة .................................................................../أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
 التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
 التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى…………….....
التطبيقات والواجبات
اإلضافية
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب
الواجب المنزلي

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التجويد
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +طريقة مشروع الملك عبدهللا لتطوير التعليم  +وحدات  +مسرد  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+

أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
______________________________________
طباعة ملونة  +السي دي  = 60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي  = 30لاير
سي دي فقط  = 20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل  = 20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
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 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

