معلمة املادة
أ....................................... /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني
توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم وتجويده ) للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبوع

1

األسبوع

5

األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

فضائل بعض سور القرآن الكريم(تالوة–حفظ)
سورة سبأ من اآلية ( )9الى اآلية ()2

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

األسبوع 0443/5/7هـ 0443/5/00ه األسبوع 0443/5/04ه 0443/5/01ه
ـ
التفخيم وال ـ
ـ
ترقيق في الالم
فضائل بعض سور القرآن الكريم
سورة سبأ من اآلية ( )4الى اآلية ()93
سورة الملك من اآلية ( )9الى اآلية ()2
سورة سبأ من اآلية ( )91الى اآلية ()91

األسبوع

ترقيق الراء
سورة سبأ من اآلية ( )31الى اآلية ()32
سورة سبأ من اآلية رقم( )34الى اآلية ()13

0443/6/16هـ 0443/6/03ه
ـ

األسبوع

بعض األ خطاء الشائعة في تالوة القرآن الكريم
9

سورة الملك من اآلية ( )91الى اآلية ()21
سورة االحزاب من اآلية ( )39الى اآلية ()31

األسبوع

0443/7/14هـ 0443/7/11ه
ـ

13

األسبوع

األسبوع

القلقلة
سورة الملك من اآلية ( )91الى اآلية ()93
سورة االحزاب من اآلية رقم( )9الى اآلية ()4
سورة االحزاب من اآلية ( )3الى اآلية ()91

7

0443/7/0هـ 0443/7/7هـ

األسبوع

تجويد سورة الفاتحة
سورة االحزاب من اآلية ( )31الى اآلية ()11
سورة الملك من اآلية ( )29الى اآلية ()23

11

0443/1/1هـ 0443/1/6هـ

األسبوع

عالمات الوقف في المصحف الشريف
سورة السجدة من اآلية ( )1الى اآلية ()91
سورة الملك من اآلية ( )21الى اآلية ()41
سورة السجدة من اآلية ( )91الى اآلية ()93

عالمات الوقف في المصحف الشريف
سورة الملك من اآلية ( )21الى اآلية ()21
سورة السجدة من اآلية ( )9الى اآلية ()3

ت

مالحظا

0443/1/17ه
األسبوع 0443/1/10هـ
ـ

0443/6/5هـ

0443/6/9هـ

3

معلمة المادة:أ..................................................................... /

15

سورة سبأ من اآلية ( )91الى اآلية ()41
سورة الملك من اآلية ( )4الى اآلية ()1
سورة سبأ من اآلية ( )49الى اآلية ()42

0443/6/01ه 0443/6/06ه
مراجعة سورة الملك ـمن اآلية ( )9الى اآلية ()93ـ
سورة االحزاب من اآلية ( )91الى اآلية ()91
سورة االحزاب من اآلية ( )21الى اآلية ()21
سورة الملك من اآلية ( )91الى اآلية ()91

0443/7/03ه 0443/7/04ه
ـ
تجويد سورةـ الفاتحة
سورة االحزاب من اآلية ( )19الى اآلية ()12
سورة االحزاب من اآلية ( )14الى اآلية ()11
مراجعة سورة الملك من اآلية ( )91الى اآلية
()23

0443/1/9هـ 0443/1/00ه
سورة السجدة من ـ
اآلية ( )91الى اآلية (29
مراجعة سورة الملك من اآلية ( )21الى ()41
سورة السجدة من اآلية ( )22الى اآلية ()23
سورة السجدة من اآلية ( )21الى اآلية ()29

األسبوع

4

األسبوع

0443/5/10ه
ـ

0443/5/15ه
ـ

تفخيم الراء
سورة سبأ من اآلية ( )44الى اآلية ()41
سورة الملك من اآلية رقم( )6الى اآلية ()1

0443/6/09ه
ـ

0443/6/10ه
ـ

قراءة الكلمات القرآنية المكتوبة بالخط العثماني

8

األسبوع

11

األسبوع

سورة االحزاب من اآلية ( )21الى اآلية ()41
سورة االحزاب من اآلية ( )49الى اآلية ()31

0443/7/07ه
ـ

0443/7/10ه
ـ

تجويد سورة الفاتحة
سورة االحزاب من اآلية ( )61الى اآلية ()62
سورة االحزاب من اآلية ( )64الى اآلية ()14

0443/1/06ه
ـ

0443/1/13ه
ـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني
توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم وتجويده ) للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

معلمة المادة:أ..................................................................... /

 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 0443/1/17 :هـ

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني
الموضوع:
الفصل

الحصة

فضائل بعض سور القرآن الكريم & سورة سبأ
التاريخ

الهدف

المكون

األسبوع ()9
المهارة

األنشطة
o

فضائل بعض 
سور القرآن 
الكريم
(تالوة –



حفظ)

يتدربن الطالبات على

o

نطق الكلمات اآلتية
نطقاً صحيحاً

سورة سبأ



من اآلية رقم
(  )9الى اآلية 
رقم ()2

معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

اإلستراتيجية
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاوني
حل المشكالت
اسلوب الحوار
االستنتاج
العصف الذهني
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعي
هيكلة السمكة
االستقصاء

اإلجراءات

أداء التقويم

كتاب الطالبة( )

 oاختبار تشخيصي

دليل املعلمة( )

 oورقة عمل

بوربوينت( )
رسوم( )

 oمالحظة
 oبنائي

 oاختبار ختامي

وسائط مسعية( )

 oإجناز مشروع

كتاب الطالبة( )

 oاختبار تشخيصي

دليل املعلمة( )

 oورقة عمل

بوربوينت( )
رسوم( )

 oمالحظة
 oبنائي

 oاختبار ختامي

وسائط مسعية( )

 oإجناز مشروع

كتاب الطالبة( )

 oاختبار تشخيصي

دليل املعلمة( )

 oورقة عمل

بوربوينت( )
رسوم( )

وسائط مسعية( )

 oمالحظة
 oبنائي

 oاختبار ختامي
 oإجناز مشروع

كتاب الطالبة( )

 oاختبار تشخيصي

دليل املعلمة( )

 oورقة عمل

بوربوينت( )
رسوم( )

وسائط مسعية( )

 oمالحظة
 oبنائي

 oاختبار ختامي
 oإجناز مشروع

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
+
معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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 (  14ساعة ) يضاف  55ريال
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
معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

مسرد مادة ( القرآن الكريم) للصف ( السادس االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

معلمة المادة:أ..................................................................... /

المشرفة التربوية:أ...................................................... /

قائدة المدرسة:أ.............................................................. /

