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

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم وتجويده ) للصف ( السادس االبتدائي ) الفصل الدراسي الثاني (3444-3419هـ)

األسبوع

0443/5/4هـ

0443/4/03هـ

األسبوع

0443/5/00هـ

0443/5/7هـ

فضائل بعض سور القرآن الكريم

فضائل بعض سور القرآن الكريم(تالوة–حفظ)

سورة سبأ من اآلية ( )1الى اآلية ()34

سورة سبأ من اآلية ( )3الى اآلية ()2

سورة الملك من اآلية ( )3الى اآلية ()2
سورة سبأ من اآلية ( )31الى اآلية ()31

0443/5/01هـ

األسبوع 0443/5/04هـ

0443/5/15هـ

األسبوع 0443/5/10هـ

التفخيم والترقيق في الالم

تفخيم الراء

سورة سبأ من اآلية ( )31الى اآلية ()14

سورة سبأ من اآلية ( )11الى اآلية ()19

سورة الملك من اآلية ( )1الى اآلية ()1

سورة الملك من اآلية رقم( )6الى اآلية ()9

سورة سبأ من اآلية ( )13الى اآلية ()12

األسبوع

0443/6/1هـ

0443/5/11هـ

األسبوع

سورة الملك من اآلية ( )34الى اآلية ()34

سورة سبأ من اآلية ( )44الى اآلية ()42

سورة االحزاب من اآلية رقم( )3الى اآلية ()1

سورة سبأ من اآلية رقم( )41الى اآلية ()14

األسبوع

األسبوع

األسبوع

0443/6/01هـ

سورة االحزاب من اآلية ( )4الى اآلية ()31

األسبوع

0443/6/09هـ

0443/6/10هـ

مراجعة سورة الملك من اآلية ( )3الى اآلية ()34

قراءة الكلمات القرآنية المكتوبة بالخط العثماني

سورة االحزاب من اآلية ( )31الى اآلية ()39

سورة االحزاب من اآلية ( )21الى اآلية ()14

سورة االحزاب من اآلية ( )24الى اآلية ( ، )21سورة الملك من اآلية ( )31الى اآلية
()31

سورة االحزاب من اآلية ( )13الى اآلية ()44

0443/6/16هـ

0443/6/03هـ

األسبوع

0443/7/0هـ

0443/7/7هـ

بعض األخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكريم

تجويد سورة الفاتحة

سورة الملك من اآلية ( )31الى اآلية ()24

سورة االحزاب من اآلية ( )41الى اآلية ()14

سورة االحزاب من اآلية ( )43الى اآلية ()41

سورة الملك من اآلية ( )23الى اآلية ()24

0443/7/03هـ

0443/7/04هـ

األسبوع

تجويد سورة الفاتحة

سورة االحزاب من اآلية ( )64الى اآلية ()62

سورة االحزاب من اآلية ( )11الى اآلية ()19

سورة االحزاب من اآلية ( )61الى اآلية ()11

مراجعة سورة الملك من اآلية ( )31الى اآلية ()24

0443/7/14هـ

0443/7/11هـ

0443/7/07هـ

0443/7/10هـ

تجويد سورة الفاتحة

سورة االحزاب من اآلية ( )13الى اآلية ()12

األسبوع

0443/6/5هـ
القلقلة

ترقيق الراء

0443/6/06هـ

0443/6/9هـ

األسبوع

0443/1/1هـ

0443/1/6هـ

عالمات الوقف في المصحف الشريف

عالمات الوقف في المصحف الشريف

سورة السجدة من اآلية ( )1الى اآلية ()34

سورة الملك من اآلية ( )21الى اآلية ()21

سورة الملك من اآلية ( )21الى اآلية ()14

سورة السجدة من اآلية ( )3الى اآلية ()4

األسبوع

0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

سورة السجدة من اآلية ( )31الى اآلية ( ، 23مراجعة سورة الملك من اآلية ( )21الى ()14
سورة السجدة من اآلية ( )22الى اآلية (، )24سورة السجدة من اآلية ( )21الى اآلية ()23

األسبوع

4114/8/32هـ

سورة السجدة من اآلية ( )34الى اآلية ()34

األسبوع

0443/1/06هـ

0443/1/13هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات لمعايير
التقويم

4114/8/37هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات لمعايير
التقويم

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس0443/1/17 :هـ

األوىل

الوحدة
تمهيد

سورة سبأ

العنوان

قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة األحكام التجويدية .

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 4تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 أن تقرأ الطالبة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
 أن تبين الطالبة مفردات الكلمات الغامضة .
 أن تفسر الطالبة اآليات .
 أن تستنبط الطالبة فوائد السورة .
 أن تحرص الطالبة على قراءة القرآن الكريم .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة
األحكام التجويدية .
ستفهم المتعلمات :
 قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
 مفردات الكلمات الغامضة .
 تفسير اآليات .
 فوائد السورة .

السؤال األول  :اقرئي اآليات قراءة صحيحة .
السؤال الثاني  :فسري اآليات تفسيرا سليما .
السؤال الثالث  :استنبطي بعض فوائد السورة .

ستعرف المتعلمات :





قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
مفردات الكلمات الغامضة .
تفسير اآليات .
فوائد السورة .

ستكون المتعلمات قادرات على :





قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
بيان مفردات الكلمات الغامضة .
تفسير اآليات .
ذكر فوائد السورة .

ستقوم المعلمة بما يأتي :

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .

 تقدم التمهيد .

 كتابة البحث .

 تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية

 عمل مطوية .

– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .

 كتابة قصة.

 قراءة نموذجية للنصوص .

 تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .

 التعزيز المناسب

 حل أوراق العمل .

 تقسيم المجموعات.

 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.

 إعداد أورق العمل.

 جمع المعلومات .

 إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 3تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن سورة سبأ .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح سورة سبأ .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 2خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحددة بتقدديم األسدئلة األساسدية مدع مناقشدة المهمدات األدائيدة التدي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عددرض المعرفددة والمهددارة والخبددرة التعليميددة المددراد إكسددابها للطالبددات بترتيددب الكتدداب لهددا بقصددد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمدل علدى شدكل مجموعدات تعاونيدة وبعدد عدرض أهدداف الوحددة  ،أطلدب مدن الطالبدات
قراءة اآليات قراءة مرتلة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن آيات السورة وبيان المفردات الغامضة  ،أطلدب مدن الطالبدات
قددراءة العددرض جيددداق ومناقشددة المعلومددات التددي وردت فيدده فددي محاولددة مددنهن لتوضدديح مفددردات
الكلمات الغامضة .
أقدم للطالبات مطوية عن فوائد السورة  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة
تعتمد علدى تحليدل المعلومدات التدي وردت بهدا مدن خدالل إسدتيعاب العالقدات بدين العنداوين الرئيسدة
والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فوائد السورة .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن سورة سبأ ويتم ذلك من خدالل االسدتعانة بشدبكة االنترندت أو
مددن خددالل مكتبددة المدرسددة  ،أقدددم الطالبددات المعلومددات فددي شددكل مقددال كتيددب ددغير ال يزيددد عددن
عشرين سطراق.
أطلددب مددن الطالبددات كتابددة مقالددة قصدديرة عددن سددورة سددبأ مددع توضدديح الهدددف مددن كتابددة المقالددة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نامِ

كفء

متميز

عمل بحث يوضح
سورة سبأ

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد

شمل جميع
جوانب
الموضوع محل
النقاش

شمل جميع
جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

في الموعد المحدد في الموعد المحدد

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
التو يل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  31ساعة ) يضاف  04ريال

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونياق 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 أ حاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161

