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 اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه
وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري 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 الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف العامة لمادة القرين الكريم
إتقان الطالبات تالوة اآلياات والوا ا القريةياة ماث حيا لابك الورطاات وةطا
الكلمات والوروف والجمل ةطقا سليما.
حفظ الطالبات قداا مناسبا مث القران الكريم.
تنشئة الطالبات على ت قير طتاب هللا تعالى
إطواب الطالبات القداة على فهم ما يقرؤوةه مث طتاب هللا ،بما يناسب المرحلاة
العمرية.
تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم ويدابه
توفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.
تنشئة الطالبات على الخش ع والتدبر أثناء قراءة القران الكري
غرس موبة تالوة القران الكريم وحفظه في ةف س الطالبات .
تعليم الطالبات يداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الوال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات مث خالل ما يتل ةه مث ييات
تع يد الطالبات تطبي أحكام التج يد عمليا

الخامس ابتدائي

الصف

الداس

يداب المصوف الشريف

التمهيد
التدايس

تالوة القرين الكريم وتج يده

التهنئة بالعام الدراسي الجديد  – .مشاهدة الطالبات للصور
مناقشة استعد -أتأكد مع الطالبات

تق م المعلمة بمناقشة الطالبات ومواواتهم
أن تذطر الطالبة بعض
يداب المصوف الشريف -
أن تطب الطالبة يداب
المصوف الشريف .
أن توب الطالبة القرين
الكريم .
أن تدع زمالئه الحترام
المصوف الشريف
الواجب

فيما يلي :
يداب احترام القرأن الكريف ( المصوف ) :
 -1عدم مس المصوف إال على طهااة .
 -2تناول المصوف باليد اليمنى .
 -3ولع المصوف في مكان مرتفع .
 -4أن ال ي لع ف قه شيء.
 -5عدم العب

في صفواته بتمزيقها أو

الكتابة عليها أو غيره .

الثالثاء

التاايخ
الوصة
ال سيلـــــــــــة

الموت ى

األهداف الول طية

الي م

األحد

االثنيث

األابعاء

الخميس

بطاقات-لوحة-أقالم ملونة-السبورة-الكتاب المدرسي

اإلجراءات واألةشطة

التق يم

 بعد التمهيد بقصة عث حبالقرين الكريم واحترامه واألدب
معه ةطرح سؤال على الطالبات
س  :متى قرأت يخر مرة القرين
الكريم ؟
س  :هل تذطر شيئا مث يدابالمصوف الشريف ؟
عملية عصف ذهني بيث
المجم عات الستقصاء أهمية
تالوة القرين الكريم  -عرض يداب
المصوف الشريف بشرائح الب ا
ب ينت
 تق يم الطالبات عث طرياألسئلة

مث يداب المصوف
الشريف
-1
.....................
-2
.....................
-3
.....................
.......................

األخ ة المعلميث والمعلمات
الس اَّلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
يور مؤسوة التوالير الوديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرين
توضير  +ت زيع  +أهداف

أة اع التوالير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مورد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الوديثة
التوضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشك الجديد +

المرفقات
ثالثة عروض ب ا ب ينت مختلفة لكل داس
+
سجالت التق يم والمهااات حوب ةظام ة ا
+
مجلدات اختبااات متن عه

+
أوااق قياس لكل داس
+
أوااق عمل لكل داس
+
سجل إةجاز المعلمة
+
موت ياته وسجل إةجاز الطالبة
+
أسئلة وأج بة برةامج حوث لجميع الفترات
+
خرائك ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيدي لجميع داوس 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 أاقام حوابات المؤسوة للمعلميث
حوابات بن ك بإسم  :مؤسوة التوالير الوديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجوي
 / SA5780000233608010954856يي بان الراجوي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110يي بان األهلي
–———————————————————
حوابات بن ك باسم :سعد عبدالرحمث العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك الوع دي لإلستثماا
/ 030680161166001الجزيرة

 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حوابات بن ك باسم  :مؤسوة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حواب االةماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االةماء
–———————————————————

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب مث المملكة يمكنكم الت اصل مع األاقام الجديدة والدائمة لنا علي ال اتس

966558396004
966558396119

