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األهداف العامة للمادة
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه
وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف الخاصة للمادة











مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتتعلم علتى االستتن اا واالستتنتاا لمتا ت تويته انيتاا متن وامتر و نتواوي و كتام وآدا
وعد ووعيد والتعرف على س ا نزول انياا والمناس اا التي نزلا من جلها.
مساعدة المتعلم على استيعا معاني انياا استيعا ا ً ص ي ا ً والمرامي والتخميناا التي تتضمنها.
إعااء المتعلم فرصة التع ير الص يح والتدقيق لما فهمه من انياا.
زيادة ثروته تعريفه على لفاظ لغوية ومفاويم و فكار و سالي جديدة.
تنمية قدرته على تفسير انياا.
الوقوف على جوان اإلعجاز القرآني سواء كان عملي و تشريعي و الغي.
ترغي المتعلم على سلوك س يل الهداية والرشاد التي تعرضها انياا مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
خذ الع رة والعظة من قصص القرآن.
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األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/1/2
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الدروس
التهيئة واالستعداد
الوحدة األولى (آداب المصحف الشريف)
تالوة سورة الدخان ( - )1-42تـــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 4 -1

الوحدة الثانية (التجويد)
تالوة سورة الدخان ( )43الي االية ( )18من الزخرف  -تـــــــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 10 -5
الوحدة الثالثة (أحكام النون الساكنة والتنوين)
تالوة سورة الزخرف ( - )19-45تـالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 14 -11

الوحدة الرابعة (اإلظهار)
تالوة سورة الزخرف ( - )46-80تــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 18 -15
مراجعة حفظ سورة المعارج من آية 18 -1

الوحدة السادسة اإلدغـــــام
تالوة من االية ( )81من الزخرف الي االية ( )12من سورة الشورى  -تـــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية -19
22

اختبار الفترة األولى
الوحدة السابعة (اإلدغام بغنة)
تالوة سورة الشورى ( - )23 - 13تــــــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 28 -24

الوحدة الثامنة اإلدغام بغير غنة
تالوة سورة الشورى ( - )24-46تــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 31 -29

الوحدة التاسعة اإلقالب
تالوة سورة الشورى ( )47الي االية ( )8من سورة فصلت  -تــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 35 -32
الوحدة العاشرة اإلخفاء
تالوة سورة فصلت ( - )9-24مراجعة حفظ سورة المعارج آية 35 -19
اختبار الفترة الثانية

الوحدة الثانية عشر حروف اإلخفاء (ص ،ذ ،ث ،ك ،ج ، ِ،ق ،س)
تالوة سورة فصلت ( - )25-40تــــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 41 -36
الوحدة الثالثة عشرة حروف االخفاء (د ،ط ،ز ،ف ،ت ،ض ،ظ)
 تالوة سورة فصلت (-41آخر السورة)  -حفظ سورة المعارج من آية  -42آخرهامراجعة حفظ سورة المعارج كاملة
االخت اراا

مالحظات

األ د

اليـوم
تالوة القرآن وتجويده 5ب
المادة/الصف
التاريخ
الوحدة األولى (آداب المصحف الشريف).
موضوع الدرس
ال صة
ما وي وم اندا التي ين غي ن يتأد ها المسلم مع المص ف الشريف؟
التمهيد
الكتا  +اللو اا الورقية  +الس ورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش وال وار□ التفكير الناقد□ ل المشكالا□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
ال روجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءاا التعليم والتعلم
الم توى التعليمي
األوداف السلوكية

ن تذكر التلميذة عض آدا
المص ف الشريف.
ن تناقش التلميذة مع
زميالتها صوراً خرى من
صور الع ث في المص ف.
ن تكت التلميذة آدا ا ً خرى
للتعامل مع المص ف
الشريف ,وتعرضها على
معلمتها.
ن ت ل التلميذة ورقة العمل
الخاصة الدرس.
ن تع ر التلميذة عن ها
للقرآن الكريم وتعظيمه
والعناية ه.

الواج

وم آدا المص ف الشريف:
يج على المسلم تعظيم المص ف الشريف وا ترامه وتوقيره,
وصيانته من كل تصرف يشعر امتهانه.
ومن وم اندا التي ين غي ن يتأد ها المسلم مع المص ف
الشريف مايلي:
 .1عدم مس المص ف إال على اهارة.
 .2تناول المص ف اليد اليمنى.
 .3وضع المص ف في مكان مرتفع.
 .4ن ال يوضع فوقه شئ.
 .5عدم الع ث في صف اتة؛ تمزيقها ,و الكتا ة عليها ,و
غيره.
نشاا:1
ناقشي مع زميالئك التلميذاا صوراً خرى من صور الع ث في
المص ف.
 ..................... ....................سد المص ف ,و استد ارة ,و الجلوس علية ,و
 .6عدم َت َو ُّ
مد الرجلين إلية.
 .7عدم إدخال المص ف إلى موضع قضاء ال اجة.
نشاا:2
 اكت ي آدا ا ً خرى ين غي ن يتأد ها المسلم مع المص ف
الشريف ,واعرضيها على معلمتك.
.................................................-

االثنين

الثالثاء األر عاء

الخميس

قوم إدارة لقـة نقاش مفتوح ين
التلميذاا ارح فيه العديد من األفكار التي
ت رز عض آدا المص ف الشريف التي
ين غي ن يتأد ها المسلم.
اذكري عض آدا
دفع التلميذاا إلى التفكير في صور الع ث
المص ف الشريف.
في المص ف و ترك لهن المجال كي يتفاعلن ناقشي مع زميالتك صوراً
مع عضهن ال عض للوصول إلى اإلجا ة
خرى من صور الع ث في
الص ي ة و ناقش اإلجا اا معهن تى
المص ف.
يمكننا التوصل إلى المعنى الص يح.
اكت ي آدا ا ً خرى للتعامل
كلف التلميذاا عمل ث ال يزيد عن
مع المص ف الشريف,
صف تين وذلك استخدام ش كة اإلنترنا و
الرجوع إلى مكت ة المدرسة يشر ن فيه دا ا ً واعرضيها على معلمتك.
خرى للتعامل مع المص ف الشريف ,ثم
لي ورقة العمل الخاصة
قوم مناقشة األ اث معهن.
الدرس.
قوم عرض ورقة العمل على التلميذاا ,ثم
ساعدون في اإلجا ة على السؤال الموضح
ها.

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
هللاِ اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد +

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذلك 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  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

