مادة القرآن الكريم الصف الخامس االبتدائي

م

األهداف التعليمية العامة

1
2
3
4
5

أن تزداد محبة التلميذة لكتاب هللا.
أن تتدرب التلميذة على القراءة من المصحف.
أن تراعي التلميذة آداب تالوة القرآن الكريم.
أن تحفظ التلميذة سوراً قصيرة حسب قدرتها.
أن تتلو التلميذة سوراً قصيرة حسب قدرتها.
أن تتلو التلميذة السور التالية (النصر – المسد – الزلزلة –
الضحى – الهمزة).
أن تقوى محبة التلميذة لتالوة وحفظ القرآن الكريم.
أن تتعلم التلميذة القراءة من المصحف.
أن تقوى صلة التلميذة بالقرآن الكريم تالوة ،وحفظا ً تعبداً هلل
عز وجل.
أن تتلو التلميذة سورة الزلزلة.
أن تحفظ التلميذة سورة الزلزلة حسب قدرتها.

6
7
8
9
10
11

التقديرات القبلية

تحقيق
الهدف

غير
موجودة

يكتب
باألرقام

موجود
جزء
منها

(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ( ).....................................
معلم التلميذ ()......................................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم للصف الخامس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

التهيئة للدرس

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

3

األحد  1441/1/16الخميس 1441/1/20

4

األحد  1441/1/23الخميس 1441/1/27

5

األحد  1441/1/30الخميس 1441/2/4

سورة الزلزلة اآليات ()3 -1
سورة الزلزلة اآليات ()3 -1
سورة الزلزلة اآليات ()3 -1
سورة الزلزلة اآليات ()3 -1
سورة الزلزلة اآليات ()6 -4
سورة الزلزلة اآليات ()6 -4
سورة الزلزلة اآليات ()6 -4
سورة الزلزلة اآليات ()6 -4
مراجعة على ما سبق
سورة الزلزلة اآليات ()8 -7
سورة الزلزلة اآليات ()8 -7
مراجعة سورة الزلزلة اآليات (1
– )8
مراجعة سورة الزلزلة اآليات (1
– )8
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

الخميس 1441/2/11

6

األحد 1441/2/7

7

األحد  1441/2/14الخميس 1441/2/18

8

األحد  1441/2/21الخميس 1441/2/25

9

األحد  1441/2/28الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10

10

األحد 1441/3/6

11

األحد  1441/3/13الخميس 1441/3/17

12

األحد  1441/3/20الخميس 1441/3/24

13

األحد  1440/3/27الخميس 1441/4/1

14

األحد 1440/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد  1441/4/11الخميس 1441/4/15

16

األحد  1441/4/18الخميس 1441/4/22

18-17

األحد  1441/4/25الخميس 1441/5/7

مالحظات

الخطة التعليمية الفردية
المادة
الهدف قصير المدى
المدة

سورة الزلزلة اآليات ()3 -1

الموضوع
القرآن الكريم
أن تنصت التلميذة عند سماع القرآن الكريم.

الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(
تردد التلميذة سورة الزلزلة بعد المعلمة.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تقوم التلميذة بمراعاة آداب تالوة القرآن الكريم.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تحفظ التلميذة سورة الزلزلة حسب قدرتها.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تقوم التلميذة بالتطهر قبل قراءة القرآن الكريم.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

تقوم التلميذة باإلنصات للقرآن الكريم عند سماعه.

تحقق

لم يتحقق

يعدل

يعاد

العرض
المقدمة والتمهيد  :تفسير مبسط مختصر تستعين به المعلمة في شرح سورة الزلزلة اآليات ()3 – 1
للتلميذات.
عرض الدرس :
تقوم المعلمة بتالوة سورة الزلزلة ثم تتناول بالشرح تفسير اآليات من ( )3 – 1وتستمع إليها التلميذات
جيداً.
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اإلن َ
ت األ ْرضُ أثقالهَا * َوقا َل ِ
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وأخرجت ما في جوفها ،استعدادا ً ليوم الفصل.
سانُ َما لَهَا ﴾ .حار اإلنسان وسأل مذهوالً ماذا أصابها؟ ما لها؟
اإل ْن َ
﴿ َوقَا َل ْ ِ
تحفظ التلميذة سورة الزلزلة اآليات من ( )3 – 1وترددها بمفردها.








الوسائل التعليمية
الوسائل السمعية
الوسائل البصرية
الوسائل الحسية
وسائل التقنية الحديثة
)الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
العرض(

أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

أساليب التقييم







الواجب المنزلي

مالحظة األداء
اإلجابة المباشرة
المناقشة
تأدية التمارين
تصحيح األخطاء
االختبارات

طرق التدريس











التقويم النهائي لألهداف

اتقن
مالحظات:

المالحظات

معلمة المادة:

التوقيع:

القائدة التربوية:

التوقيع:

المشرفة التربوية:

التوقيع:

التوجيه اللفظي
الحوار والنقاش
المحاكاة والنمذجة
القصص
التوجيه البدني
التمثيل
تحليل المهارة
التعلم باللعب
الخبرة المباشرة
أخرى:

لم يتقن

الخطة

ّللا اوبا اركااته
س اَلم ا
علايكم اورحمة َ ه
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
______________________________________________________________
_____
لاير  = 100طباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 50طباعة أبيض وأسود  +السي دي
)للمادة الواحده (لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0505107025
0551092444

