اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

..............................................

توزيع منهج مادة
األسبوع

1441/1/2هـ

(

القرآن الكريم  -تالوة )

1441/1/6هـ

 )1سورة السجدة )2 30-1
1

مراجعة حفظ األسبوع 30-1
السجدة

األسبوع

1441/1/30هـ

1441/2/4هـ

 60-40آخر سورة الروم وسورة
5

العنكبوت من  9-1ومراجعة حفظ
األسبوع

األسبوع

1441/2/28هـ

1441/3/3هـ

سورة العنكبوت  33-10ومراجعة
9

حفظ األسبوع من 33-10
العنكبوت

األسبوع

13

1441/3/27هـ

1441/4/1هـ

سورة القصص من  70-44مراجعة
من  70-44القصص

األسبوع

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

1441/5/7هـ

17
18

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

مالحظات

األسبوع

1441/4/25هـ

1441/1/9هـ

للصف (

الخامس االبتدائي )  -الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1441هـ)

1441/1/13هـ

 )1سورة لقمان  )2 24-1مراجعة
من 24-1سورة لقمان

1441/2/7هـ

1441/2/11هـ

مراجعة لما سبق حفظه سورة السجدة
وسورة لقمان  34-1والروم 60-1
1441/3/6هـ

1441/3/10هـ

سورة العنكبوت  61-34ومراجعة
من  61-34من سورة العنكبوت

1441/4/4هـ

1441/4/8هـ

سورة القصص  88-71مراجعة من
 88-71آخر سورة القصص

األسبوع

3
األسبوع

1441/1/16هـ

سورة لقمان والروم  34-25مراجعة سورة
لقمان و الروم مراجعة حفظ األسبوع
1441/2/14هـ

7
األسبوع

15

1441/2/18هـ

تقويم الفترة
1441/2/13هـ

1441/3/17هـ

من 69-62سورة العنكبوت و21-1

11
األسبوع

1441/1/20هـ

من سورة القصص ومراجعة حفظ
األسبوع

1441/4/11هـ

1441/4/15هـ

مراجعة لما سبق حفظه وسورة القصص
–العنكبوت و الروم -لقمان والسجدة

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري
1441/01/02هـ
1441/01/24هـ
1441/04/25هـ
1441/05/07هـ
1441/05/24هـ

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1441/1/23هـ

1441/1/27هـ

سورة الروم  39-10مراجعة حفظ
األسبوع من  39-10سورة الروم

1441/2/21هـ

1441/2/25هـ

تقويم الفترة الثالثة وسورة السجدة كاملة
وسورة لقمان كاملة  -الروم60-1

1441/3/20هـ

1441/3/24هـ

سورة القصص  43-22مراجعة من
 43-22سورة القصص

1441/4/18هـ

1441/4/22هـ

مراجعة
التاريخ الميالدي
2019/09/01م
2019/09/23م
2019/12/22م
2020/01/02م
2020/01/19م

عنوان الدرس

الفصل

سورة السجدة من آية 3-1

الحصة

المادة

القرآن الكريم

الوسيلة التعليمية

الصف

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

خامس ابتدئي

مراجعة الدرس السابق ......ثم مناقشة الطالبات حول سورة ( (السجدة) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعالي (( آلم ))

 – 1أن تتلو الطالبات اآليات تالوة صحيحة إلى قوله تعالى (( أم يقولون )) ...
خالية من اللحن

تالوة اآليات من كل طالبة مع مناقشة وتصويب

 – 1تالوة اآليات تالوة فردية نموذجية  – 2.قراءة اآليات من قبل الطالبات قراءة زمرية على

األخطاء

مجموعتين  – 3 .تهجي اآليات والمفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل المساعدة
لها في تعلم القرآن وحفظه

 – 3أن تتعرف الطالبة على معاني المفردات
لبعض اآليات

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآليات
القرآنية المقررة

الواجب المنزلي:

 – 1قراءة اآليات قراءة فردية  – 2 .قراءة اآليات قراءة جماعية .
 – 3االستماع إلى المسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم باألقران للبطيئين في القراءة

قراءة كل طالبة آية وقراءة بعض الطالبات لآليات
المخصصة في كل حصة

بعض من مفردات اآليات القرآنية الكريمة :
الكلمــــــــــــــة
افتراه

معناها

تذكر الطالبة معاني كلمات ما يعطى لها

اختلقه من تلقاء نفسه

-1يخبر تعالى أن هناك الكتاب الكريم تنزيل من رب العالمين الذي رباهم بنعمته .

 -2بيان أن القرآن من رب العالمين وأنه حق وأنه ال ريب فيه وهذه تقتضي منهم اإليمان والتصديق
التام .

تحضير اآليات القرآنية الجديدة في المنزل قبل شرحي في الفصل .

س /أذكري بعض فوائد اآليات القرآنية التي
درستها

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

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
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

