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

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم هللا 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 المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف الخاصة لمادة القرآن وتجويده
 إدراك الطالبات أهمية تطبيق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم ..
 تمكين الطالبات من جودة التالوة وحسن األداء ..
 تجنب الطالبات الخطأ في تالوة القرآن الكريم ..
 معرفة الطالبات أحكام الوقف واالبتداء ..
 تطبيق الطالبات أحكام الوقف واالبتداء ..
 معرفة الطالبات أنواع المد والتمييز بينها ..
 تطبيق الطالبات أحكام المد والتمييز بينها ..
 تنمية قدرة الطالبات على ضبط مخارج الحروف ..
 معرفة الطالبات أحكام النون الساكنة والتنوين ..
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الدرس

فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه

تمهيد

ما فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه ؟
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الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تتعرف فضل تالوة القرآن الكريم
 تتعرف فضل حفظ القرآن الكريم
 تتلو سورة ص من اآلية رقم (  ) 1حتى اآلية رقم (  ) 48تالوة مجودة .
تحفظ سورة القلم من اآلية رقم (  ) 1حتى اآلية رقم (  ) 9حفظا متقنا .

الفكرة الكبرى :سنتعلم فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه.
ستفهم المتعلمات :
 أهمية تالوة القرآن الكريم .
 فضل تالوة القرآن الكريم .
 أهمية حفظ القرآن الكريم .
 فضل حفظ القرآن الكريم .
 فوائد حفظ القرآن الكريم .
 تالوة اآليات تالوة مجودة .
حفظ اآليات حفظا متقنا .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :أّذكر فضل تالوة القرآن الكريم .
السؤال الثاني  :أعدد فوائد حفظ القرآن الكريم .
السؤال الثالث  :أبين أهمية حفظ القرآن الكريم .

ستعرف المتعلمات :







أهمية تالوة القرآن الكريم .
فضل تالوة القرآن الكريم .
أهمية حفظ القرآن الكريم .
فضل حفظ القرآن الكريم .
فوائد حفظ القرآن الكريم .
تالوة اآليات تالوة مجودة .
حفظ اآليات حفظا متقنا .

ستكون المتعلمات قادرات على :







بيان أهمية تالوة القرآن الكريم .
ذكر فضل تالوة القرآن الكريم .
معرفة أهمية حفظ القرآن الكريم .
بيان فضل حفظ القرآن الكريم .
ذكر فوائد حفظ القرآن الكريم .
تالوة اآليات تالوة مجودة .
حفظ اآليات حفظا متقنا .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عملللللللللللللللللل
أبحللللا مللللن
االنترنت عن
فضلللل تلللالوة
القللللللللللللللللرآن
الكلللللللللللللللللريم
وحفظه .
*أن تحضر
الطالبات
قصة عن
فضل تالوة
القرآن
الكريم .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

-

-

-

-

-

-

مددددخل وتمهيدددد إلثدددارة انتبددداه الطالبدددات بعدددرض بعدددض األسدددئلة واألنشدددطة
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقيدة للوحددة بتقدديم األسدئلة األساسدية مدع مناقشدة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتدداب لهددا بقصددد تحقيقهددا واحدددة تلددو األخددرى وذلددك حسددب إسددتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعدد عدرض اآليدة الكريمدة ،
اق
قال تعالى  ( :ص َوا ْلقُ ْرآ َ ِن ذِي ِ
الذ ْك ِر ( )1بَ ِل الَّ ِذينَ َكفَ ُروا فِي ِع َّز ٍة َو ِ
شدقَ ٍ
دن قَد ْب ِل ِه ْم ِم ْ
(َ )2ك ْم أ َ ْهلَ ْكنَا ِم ْ
ص )  ،أطلدب مدن
دن قَ ْدر ٍن فَنَداد َْوا َو َالتَ ِحدينَ َمنَدا ٍ
الطالبات قراءة اآليات قراءة مجودة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن فضل تالوة القرآن الكريم  ،أطلب من
الطالبددات قددراءة العددرض جيدددا ة ومناقشددة المعلومددات التددي وردت فيدده فددي
محاولددة مددنهن لتحديددد فضددل تددالوة القددرآن الكددريم مددع توضدديح الهدددف مندده
ومبرراته.
أقدم للطالبدات مطويدة عدن فضدل حفدظ القدرآن الكدريم  ،اطلدب مدن الطالبدات
قراءة المطويدة بطريقدة عمليدة مركدزة تعتمدد علدى تحليدل المعلومدات التدي
وردت بهددا مددن خددالل اسددتيعاب العالقددات بددين العندداوين الرئيسددة والفرعيددة
للخروج بمفهوم شامل عن فضل حفظ القرآن الكريم .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عدن فوائدد حفدظ القدرآن الكدريم ويدتم ذلدك
مددن خددالل االسددتعانة بشددبكة االنترنددت أو مددن خددالل مكتبددة المدرسددة ،أقدددم
الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراة.
أطلب من الطالبات كتابدة قصدة قصديرة عدن فضدل حفدظ القدرآن الكدريم مدع
توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتك :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
 اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام
ِ

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

 فضل تالوة القرآن الكريم .
 تالوة سورة ص من اآلية رقم ( ) 1
حتى اآلية رقم ( .) 5

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

 تالوة وحفظ .

14 / /هـ

 حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( ) 1
حتى اآلية رقم ( .) 4

14 / /هـ

 فضل حفظ القرآن الكريم .

14 / /هـ

 تالوة سورة ص من اآلية رقم ( ) 27
حتى اآلية رقم ( )29

14 / /هـ

 تالوة وحفظ .

14 / /هـ

 حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( ) 5
حتى اآلية رقم ( .) 9

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير التجويد
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس

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 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  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
===========================
بنك الراجحي233608010954856/

آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================

حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————

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

