
























معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة القرآن الكريم الصف السادس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

1

الدروس
إلى

األحد  1441/4/31الخميس 1441/5/4
الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25
الخميس 1441/6/2
الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23
الخميس 1441/6/31
الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14
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5
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7
8
9
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األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21
األحد 1441/5/28
األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19
األحد 1441/6/26
األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

12

األحد  1441/7/17الخميس 1441/7/21

13

األحد  1441/7/24الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

 17+16األحد  1441/8/16الخميس 1441/8/27

تالوة سورة سبأ  + 5 -1تالوة سورة سبأ  + 9 -6حفظ سورة الملك 3-1
تالوة سورة سبأ  + 14 -11تالوة سورة سبأ  + 18 -15حفظ سورة الملك 6 -4
تالوة سورة سبأ  + 23 -19تالوة سورة سبأ  + 27 -24حفظ سورة الملك 9 -7
تالوة سورة سبأ  + 32 -28تالوة سورة سبأ  + 36 -33حفظ سورة الملك 12 -11
تالوة سورة سبأ  + 41 -37تالوة سورة سبأ  + 46 -42حفظ سورة الملك 15 -13
تالوة سورة سبأ  + 51 -47تالوة سورة سبأ  + 54 -51حفظ سورة الملك 18 -16
تالوة سورة األحزاب  + 5 -1تالوة سورة األحزاب  + 9-6حفظ سورة الملك 21 -19
مراجعة عامة
تالوة سورة األحزاب  + 14 -11تالوة سورة األحزاب  + 18 -15حفظ سورة الملك 24 -22
تالوة سورة األحزاب  + 23 -19تالوة سورة األحزاب  + 27 -24حفظ سورة الملك 27 -25
تالوة سورة األحزاب  + 32 -28تالوة سورة األحزاب  + 35 -33حفظ سورة الملك 31 -28
تالوة سورة األحزاب  + 38 -36تالوة سورة األحزاب 41 -39
تالوة سورة األحزاب 45 -42
تالوة سورة األحزاب  + 51 -46تالوة سورة األحزاب 54 -51
تالوة سورة األحزاب 59-55
تالوة سورة األحزاب  + 63 -61تالوة سورة األحزاب 68 -64
تالوة سورة األحزاب 73 -69
تالوة سورة السجدة  + 5 -1تالوة سورة السجدة  + 11 -6تالوة سورة السجدة 15 -11
تالوة سورة السجدة  + 21 -16تالوة سورة السجدة + 25 -21تالوة سورة السجدة -26
31

األختبار النهائي

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

قرآن كريم 6ب
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
تالوة اآليات من سورة سبأ من 5 -1
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

عرض مرئي
تجارب عملية

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

نشاط إثرائي

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

أسلط األضواء على أهم الدروس والفوائد المستنبطة من اآليات الكريمة من خالل شرح
مفسر باإلستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة
بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم مدى إستيعاب التلميذات
لما شرحته من خالل سؤال التلميذات وتقييم إجاباتهن.

اخلربات السابقة

أوزع على التلميذات ورق العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.
معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم بنائي

أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتفكر التلميذة في معجزة القرآن
والتحدي بها.

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

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

اذكري معاني المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

تقويم ختامي

أن تبين التلميذة أهم الدروس المستفادة من
اآليات الكريمة.

أشرح للتلميذات بإستخدام السبورة توضيح بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم إستيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمناقشة
ثم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في كراساتهن.

بيني أهم الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.

أن تتلو التلميذة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
أن تذكر التلميذة معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة
أن توضح التلميذة مضمون اآليات الكريمة

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

التقويم

تقويم قبلي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

أدوات التقويم

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

وضحي مضمون اآليات الكريمة.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +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
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_______________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونياً 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

