القرآن الكريم
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة بالطريقة البنائية

.

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه المتعلم بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه 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 المرحلة التي يمر به ،وغرس حب
وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبةللمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.


إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

.



إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات والحروف والجمل نطقا سليما.



حفظ الطالبات قد ار مناسبا من القران الكريم.



تنشئة الطالبات على توقير كتاب اهلل تعالى



إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب اهلل ،بما يناسب المرحلة العمرية.



تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه



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 آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .



زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما يتلونه من آيات



تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا

.

معلومات عن المعلمة



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:

.
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توزيع منهج مادة القران الكريم الصف السادس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

الدروس

إلى

مالحظات

1
2

األحد 1441/4/31
األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/4
الخميس 1441/5/11

 تالوة سورة سبأ 5 -1
 تالوة سورة سبأ 14 -11

 حفظ سورة الملك 3-1
 تالوة سورة سبأ 9 -6
 حفظ سورة الملك 6 -4
 تالوة سورة سبأ 18 -15

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

 تالوة سورة سبأ 23 -19

 حفظ سورة الملك 9 -7

4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
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
األحد 1441/7/17
األحد 1441/7/24
األحد 1441/8/2

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
الخميس 1441/7/21
الخميس 1441/7/28
الخميس 1441/8/6






تالوة سورة سبأ 32 -28
تالوة سورة سبأ 41 -37
تالوة سورة سبأ 51 -47
تالوة سورة األحزاب 5 -1

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13










تالوة سورة األحزاب 14 -11
تالوة سورة األحزاب 23 -19
تالوة سورة األحزاب 32 -28
تالوة سورة األحزاب 38 -36
تالوة سورة األحزاب 51 -46
تالوة سورة األحزاب 63 -61
تالوة سورة السجدة 5 -1
تالوة سورة السجدة 21 -16



التقييم النهائي

 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

 تالوة سورة سبأ 27 -24

 حفظ سورة الملك 12 -11
 حفظ سورة الملك 15 -13
 حفظ سورة الملك 18 -16
 حفظ سورة الملك 21 -19

 تالوة سورة سبأ 36 -33
 تالوة سورة سبأ 46 -42
 تالوة سورة سبأ 54 -51
 تالوة سورة األحزاب 9-6
 مراجعة عامة
 حفظ سورة الملك 24 -22
 تالوة سورة األحزاب 18 -15
 حفظ سورة الملك 27 -25
 تالوة سورة األحزاب 27 -24
 حفظ سورة الملك 31 -28
 تالوة سورة األحزاب 35 -33
 تالوة سورة األحزاب 45 -42
 تالوة سورة األحزاب 41 -39
 تالوة سورة األحزاب 59-55
 تالوة سورة األحزاب 54 -51
تالوة سورة األحزاب 73 -69
تالوة سورة األحزاب 68 -64
 تالوة سورة السجدة 15 -11
 تالوة سورة السجدة 11 -6
 تالوة سورة السجدة 31 -26
 تالوة سورة السجدة 25 -21

.

الـمـادة

قرآن كريم
6ب

الـدرس

1

الموضوع

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الطريقة

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلو التلميذة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تذكر التلميذة معاني
المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

تالوة اآليات من سورة سبأ من 5 -1
تالوة اآليات -تفسير معاني الكلمات الصعبة– شرح
مضمون اآليات – أهم فوائد اآليات.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
اإلجراءات وأنشطة التعلم

المحتوى وعرض الدرس
بسم هللا الرحمن الرحيم:
َ
أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
"ا ْل َح ْم ُد ّ هَلِلّ اله ّذي لَهُ َما فّي ال ه
ض َولَهُ
اوا ّ
س َم َ
ت َو َما فّي ْاأل ْر ّ
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع التلميذات
ا ْل َح ْم ُد فّي ْاآلَ ّخ َر ّة َوه َُو ا ْل َح ّكي ُم ا ْل َخبّي ُر ( )1يَ ْعلَ ُم َما يَلّ ُج فّي
أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم بإختيار
س َما ّء َو َما يَ ْع ُر ُج
ض َو َما يَ ْخ ُر ُج ّم ْن َها َو َما يَ ْن ّز ُل ّمنَ ال ه
ْاألَ ْر ّ
ثالث تلميذات يقمن بقراءة اآليات الكريمات بحيث
فّي َها َوه َُو ال هر ّحي ُم ا ْل َغفُو ُر (َ )2وقَا َل اله ّذينَ َكفَ ُروا ََل تَأْتّينَا
تقوم كل تلميذة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
ال ه
ب َع ْنهُ
ب ََل يَ ْع ُز ُ
سا َعةُ قُ ْل بَلَى َو َربِّي لَتَأْتّيَنه ُك ْم عَالّ ّم ا ْل َغ ْي ّ
َ
َ
تلميذات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
ص َغ ُر ّمنْ َذلّكَ
ض َو ََل أ ْ
ّم ْثقَا ُل َذ هر ٍة فّي ال ه
اوا ّ
س َم َ
ت َو ََل فّي ْاأل ْر ّ
شديد.
ي اله ّذينَ آَ َمنُوا َو َع ّملُوا
ين ( )3لّيَ ْج ّز َ
َو ََل أَ ْكبَ ُر إّ هَل فّي ّكتَا ٍ
ب ُمبّ ٍ
س َع ْوا
ت أُولَئّكَ لَ ُه ْم َم ْغفّ َرةٌ َو ّر ْز ٌ
ال ه
ق َك ّري ٌم (َ )4واله ّذينَ َ
صالّ َحا ّ
اب ّمنْ ّر ْج ٍز أَلّي ٌم (.")5
اج ّزينَ أُولَئّكَ لَ ُه ْم َع َذ ٌ
فّي آَيَاتّنَا ُم َع ّ
معاني الكلمات:
ما يدخل في األرض من جميع
َما يَلّ ُج
المخلوقات
ما يصعد فيها من كل شيء
َو َما يَ ْع ُر ُج فّي َها
َل يغيب عنه وَل يخفى عليه
ب َع ْنهُ
َل يَ ْع ُز ُ
أصغر جزيء في الكون
ّم ْثقَا ُل َذ هر ٍة
مغالبين لنا ظانين عجزنا عنهم
اج ّزينَ
ُم َع ّ
ب وأسوئّه
ّمنْ ِّر ْج ٍز
من أش ّد العذا ّ

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.

التقويم
اتل اآليات الكريمة تالوة
ّ
صحيحة مجودة.

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

.

شرح اآليات:
أن توضح التلميذة
الثناء على هللا بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال ،وبنعمه
مضمون اآليات الكريمة .الظاهرة والباطنة ،الدينية والدنيوية ،الذي له ملك ما في
السموات وما في األرض ،وله الثناء التام في اآلخرة ،وهو
الحكيم في فعله ،الخبير بشؤون خلقه يعلم كل ما يدخل في
األرض من قطرات الماء ،وما يخرج منها من النبات
والمعادن والمياه ،وما ينزل من السماء من األمطار
والمالئكة والكتب ،وما يصعد إليها من المالئكة وأفعال
الخلق .وهو الرحيم بعباده فال يعاجل عصاتهم بالعقوبة،
الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه.
أن تبين التلميذة أهم
الدروس المستفادة من
اآليات الكريمة.

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

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.

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.

وقال الكافرون المنكرون للبعثَ :ل تأتينا القيامة ،قل لهم-
أيها الرسول :-بلى وربي لتأتينهكم ،ولكن َل يعلم وقت
مجيئها أحد سوى هللا عالم الغيوب ،الذي َل يغيب عنه وزن
نملة صغيرة في السموات واألرض ،وَل أصغر من ذلك وَل
أكبر إَل هو مسطور في كتاب واضح ،وهو اللوح المحفوظ;
ليثيب الذين صدهقوا باَلِل ،واتهبَعوا رسوله ،وعملوا
الصالحات .أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم ،وهو
الجنة.
والذين سعوا في الص ِّد عن سبيل هللا وتكذيب رسله وإبطال أوزع على التلميذات ورق العمل ثم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.
آياتنا مشاقين هللا مغالبين أمره ،أولئك لهم أسوأ العذاب
وأشده أل ًما.

اكتبي اآليات مرتان بكراسة الواجب.
عندك:
وضحي معاني الكلمات التالية وضعيها في جملة من
ّ
َما يَلّ ُج.

التقويم النهائي

وضحي مضمون اآليات
الكريمة.

بيني أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

اذكري أهم الفوائد واإلستنباطات التي خرجتي بها من
دراستك لآليات الكريمة.
ّ

.

األخوة المعلمين والمعلمات
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة ه
ال ّ
هللاّ َوبَ َر َكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +اَلستراتيجيات 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 =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق اَليميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وَلرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
.

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق اَليميل
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 اَلتصال بجوال المدير
0554466161

.

