المعلمة................................... :

سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية للمرحلة االبتدائية

أهداف التعليم االبتدائي
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غايات التعليم في المملكة العربية السعودية
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توزيع منهج مادة القرآن الكريم (جتويد)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 0443/4/03

الخميس 0443/5/4

2

األحد 0443/5/7

الخميس 0443/5/00

3

األحد 0443/5/04

الخميس 0443/5/01

4

األحد 0443/5/10

الخميس 0443/5/15

5

األحد 0443/5/11

الخميس 0443/6/1

6

األحد 0443/6/5

الخميس 0443/6/9

7

األحد 0443/6/01

الخميس 0443/6/06

8

األحد 0443/6/09

الخميس 0443/6/10

9

األحد 0443/6/16

الخميس 0443/6/03

11

األحد 0443/7/0

الخميس 0443/7/7

11

األحد 0443/7/03

الخميس 0443/7/04

12

األحد 0443/7/07

الخميس 0443/7/10

13

األحد 0443/7/14

الخميس 0443/7/11

14

األحد 0443/1/1

الخميس 0443/1/6

15
األحد 0443/1/9
 17+16األحد 0443/1/06

الخميس 0443/1/00
الخميس 0443/1/17

للصف الثالث املتوسط

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

الوقف واالبتداء 1
الوقف واالبتداء 2
قواعد الوقف واالبتداء
أقسام الوقف
أقسام الوقف االختياري
عالمات الوقف في المصحف الشريف
القطع والسكت
مواضع السكت
الوقف على أواخر الكلم (السكون والروم)
الوقف على أواخر الكلم ( اإلشمام والحذف واإلبدال)
خالصة الوقف على أواخر الكلم مع تطبيقات شاملة
المقطوع والموصول
أقسام المقطوع والموصول
همزة الوصل والقطع 1
همزة الوصل والقطع 2
االختبارات

مالحظات

األيام

األحد
االثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس

احلصص

األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

السادسة

السابعة

املادة
الصف
املادة
الصف
املادة
الصف
املادة
الصف
املادة
الصف

معلمة المادة /

مشرفة المادة /

مديرة المدرسة /

الثامنة

األهداف العامة لتدريس املواد الدينية

أهداف تدريس مادة التجويد

.

أهم املراجع
 -1القرآن الكريم والتفسري:

-2

احلديث:

 -3التوحيد:

 -4الفقه:

الوسائل التعليمية املعينة للمنهج

توزيع درجات أعمال السنة

القرآن الكريم  -السبورة-األشرطة السمعية
الكتاب املدرسي -وسائل إيضاح-طالبات

تطبيقات ()11
النشاط ()1

الفصل

عنوان الدرس

الحصة

الضاد
تمهيد الدرس

المادة

تجويد

الوسيلة التعليمية

ثالث متوسط

الصف

طريقة التدريس

التاريخ
" إنا حن ن نلناا لنكر إإنا ن احاظون "

( خيركم من تعلم القرآن وعلمه

من ينطق لنا حرف الضاد ؟ من أي المخارج يخرج حرف الضاد ؟

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى

 -أن تصف الطالبة حرف الضاد

صفي حرف الضاد وحددد

وحيددد خمرجه.

خمرجه.

أن تذكر الطالبة صفات حرف الضاد

اذكر

الثابتة.

الثابتة.

صفات حرف الضاد

أن توضدح الطالبة أخطاء نطق الضاد
وضدحي أخطاء نطق الضاد.

األهداف اإلجرائية السلوكية

المحتوى

التقويم

أن حتددد الطالبة مواضع العناية يف

حددد مواضع العناية يف نطق

نطق حرف الضاد يف جتويد.

حرف الضاد يف جتويد.

أن جتي الطالبة على تدريبات
الدرس يف الكتاب املدرسي

الواجب المنزلي:
التقويم النهائي:

املتابعة والتصحيح.

األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
وبجميع طرق التحضير الحدثية

أنواع التحاضير
تحضير خماسي +مشروع الملك عبداهلل ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد

المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  22ساعة)

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 80ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 150ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006

البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

