القرآن الكريم
الصف األول ابتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه،
وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.


 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

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 المرحــلة التي يمر
بها وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته













إتقان الطالباات تاالوة ااياات والساور القر نياة مان حيال ضابت الحركاات ونطاو الكلماات والحارو
والجمل نطقا سليما.
حفظ الطالبات قدرا مناسبا من القران الكريم.
تنشئة الطالبات على توقير كتاب هللا تعالى
إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب هللا ،بما يناسب المرحلة العمرية.
تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم و دابه
تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.
تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري
غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الطالبات .
تعليم الطالبات داب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما تتلونه من يات
تعويد الطالبات تطبيو أحكام التجويد عمليا

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفو

التي تدرسها:

 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة القران الصف االول االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1440/4/30

الخميس 1440/5/4

سورة العاديات

2
3
4

األحد 1440/5/7
األحد 1440/5/14
األحد 1440/5/21

الخميس 1440/5/11
الخميس 1440/5/18
الخميس 1440/5/25

مراجعة سورة العاديات
سورة االزلزلة
مراجعة سورة االزلزلة

5

األحد 1440/5/28

الخميس 1440/6/2

سورة البينة

6
7
8

األحد 1440/6/5
األحد 1440/6/12
األحد 1440/6/19

الخميس 1440/6/9
الخميس 1440/6/16
الخميس 1440/6/23

مراجعة سورة البينة
سورة القدر
مراجعة سورة القدر

9

األحد 1440/6/26

الخميس 1440/6/30

سورة العلق

10
11

األحد 1440/7/3
األحد 1440/7/10

الخميس 1440/7/7
الخميس 1440/7/14

مراجعة سورة العلق
سورة التين

12

األحد 1440/7/17

الخميس 1440/7/21

مراجعة سورة التين

13

األحد 1440/7/24

الخميس 1440/7/28

سور الشرح

األحد 1440/8/2
14
األحد 1440/8/9
15
 17+16األحد 1440/8/16

الخميس 1440/8/6
الخميس 1440/8/13
الخميس 1440/8/27

مراجعة سور الشرح
سورة الضحى
التقييم النهائي

مالحظات

عنوان الوحدة :سورة العاديات
الحصة
األولى
الفصل
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة

الهدف

المكون
تالوة سورة العاديات
اآليات ()3 - 1
تالوة سورة العاديات
اآليات ()5 - 4
تالوة سورة العاديات
اآليات ()7 - 6
حفظ سورة العاديات
اآليات ()3 - 1
حفظ سورة العاديات
اآليات ()5 - 4
حفظ سورة العاديات
اآليات ()7 - 6
تسميع سورة العاديات
اآليات ()7 - 1

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

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم
أوراق قياس

التالوة
تكليف منزلي

التذكر

أوراق قياس
التعلم الذاتي
 حفظ اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً.

المصحف الشريف
– الجزء الثالثون

الحفظ

تكليف منزلي
أوراق قياس
تكليف منزلي

 تسميع اآليات الكريمة التي سبق
حفظها.

معلمة المادة:

الحفظ
واالسترجاع

تكليف منزلي

مديرة المدرسة:

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللاه اوبا اركااته
س االم ا
ال ّ
علايكم اورحمة َ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القر ن
تحضير  +توزيع  +أهدا
) خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيت 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
+
خرائت ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
__________________________________

طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
) للصف الواحد ( سي دي فقت =  20لاير
جميع مرفقات السي دي عن طريو االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريو الرابت
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريو االيميل
من هذا الرابت

www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
__________________________________
مصر

الراجحي

مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
__________________________________
ومن بنوك خرى 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

