األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية يف املرحلة االبتدائية
أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب اهلل عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يعمّق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية اهلل ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظاً وفهماً وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم للصفوف االولية
تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب اهلل 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.

توقيع مديرة المدرسة/
....................................................

أهداف التعليم يف املرحلة االبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى
أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
توقيع مديرة المدرسة/
..........................................................................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تالوة)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

للصف الثالث االبتدائي

للعام الدراسي  9331/9341هـ

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

تالوة سورة ق من  - 7 /0تالوة سورة ق من 06/8
تالوة سورة ق من 24/07
تالوة سورة ق من  - 33/25تالوة سورة ق من 39/34
تالوة سورة ق من 45/43
تالوة سورة الحجرات من  - 6/0تالوة سورة الحجرات 02/7
تالوة سورة الحجرات 08/03
تالوة سورة الفتح من  - 7/0تالوة سورة الفتح من 04/8
تالوة سورة الفتح من 20/05
تالوة سورة الفتح من  - 29/22مراجعة (ق ،الحجرات ،الفتح)
تالوة سورة محمد من 7/0
تالوة سورة محمد من  - 04/8تالوة سورة محمد من 23/05
تالوة سورة محمد من 27/20
تالوة سورة محمد من  - 33/28تالوة سورة محمد من 38/34
تالوة سورة األحقاف من 7/0
تالوة سورة األحقاف من  04/8تالوة سورة األحقاف 20/05
تالوة سورة األحقاف 28/22
تالوة سورة األحقاف  35/29تالوة سورة الجاثية من 7/0
تالوة سورة الجاثية من 04/8
تالوة سورة الجاثية من  - 28/22تالوة سورة الجاثية من  - 37/29تالوة سورة الجاثية من 20/05
مراجعة (محمد ،األحقاف ،الجاثية)  -تالوة سورة الدخان من  - 7/0تالوة سورة الدخان من 04/8
تالوة سورة الدخان من  - 20/05تالوة سورة الدخان من  28/22تالوة سورة الدخان من 35/29

1

األحد 0443/4/33

الخميس 0443/5/4

2

األحد 0443/5/7

الخميس 0443/5/00

3

األحد 0443/5/04

الخميس 0443/5/08

4

األحد 0443/5/20

الخميس 0443/5/25

5

األحد 0443/5/28

الخميس 0443/6/2

6

األحد 0443/6/5

الخميس 0443/6/9

7

األحد 0443/6/02

الخميس 0443/6/06

8

األحد 0443/6/09

الخميس 0443/6/23

9

األحد 0443/6/26

الخميس 0443/6/33

11

األحد 0443/7/3
األحد 0443/7/03

الخميس 0443/7/7
الخميس 0443/7/04

12

األحد 0443/7/07

الخميس 0443/7/20

13

األحد 0443/7/24

الخميس 0443/7/28

تالوة سورة الدخان من 42/36تالوة سورة الدخان من  49/43تالوة سورة الدخان من 59/53

14

األحد 0443/8/2

الخميس 0443/8/6

15

األحد 0443/8/9

الخميس 0443/8/03

تالوة سورة الزخرف من  - 03/0تالوة سورة الزخرف  23/00تالوة سورة الزخرف 33/20
تالوة سورة الزخرف  - 42/30تالوة سورة الزخرف  - 55/43تالوة سورة الزخرف 67/56
تالوة سورة الزخرف  - 79/68تالوة سورة الزخرف  - 89/83مراجعة (الدخان ،الزخرف)
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 17+16األحد 0443/8/06

الخميس 0443/8/27

االختبارات

مالحظات

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مسرد "القرآن الكريم  -تالوة" للصف الثالث االبتدائي – مدارس حتفيظ القرآن الكريم  5حصص أسبوعياً
عنوان الوحدة :سورة ق
الهدف

الحصة

المكون

األولى
الفصل

تالوة سورة ق اآليات
( )5 - 1

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم
تكليف منزلي

الثانية

تالوة سورة ق اآليات
()11 - 6

الثالثة

تالوة سورة ق اآليات
()15 - 11

الرابعة

تالوة سورة ق اآليات
()01 - 16

أوراق قياس

الخامسة

تالوة سورة ق اآليات
()02 - 01

تكليف منزلي

 تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
 ذكر معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

أوراق قياس
التالوة
التعلم الذاتي
التذكر

معلمة المادة:

المصحف الشريف
(الجزء السادس
والعشرون)

مديرة المدرسة:
األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تكليف منزلي

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية

أنواع التحاضير
تحضير خماسي +مشروع الملك عبداهلل ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد

المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  02ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 150ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51ريال للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————

حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

