معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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أن تغرس أصول العقيدة الصحيحة في سلوك التلميذة.
أن تنشأ التلميذة على حب هللا تعالى.
أن تنشأ التلميذة على حب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالقتداء به.
أن تحفظ التلميذة سورة الفاتحة والمعوذات واإلخالص بناءا ً على قدراتها.
أن تتدرب التلميذة على آداب التالوة.
أن تنشأ التلميذة على احترام القرآن الكريم.
أن تقوي صلة التلميذة بالقرآن الكريم تالوةً وحفظا ً تعبدا ً هلل عز وجل.
إتقان التلميذات حفظ السور واآليات الكريمة المقررة عليهم حفظا ً متقنا ً وجيداً.
الحرص على تالوة اآليات القرآنية تالوة سليمة.
تنشئة التلميذات على احترام كالم هللا.
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تربية التلميذات على التحلي بآداب القرآن والعمل بأوامره ونواهيه بما يناسب نموهن العمري.
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تشجيع التلميذات على قراءة القرآن وحفظه وتعريفهن بالثواب المضاعف لهن على ذلك.
تنشئة التلميذات على الخشوع أثناء التالوة واإلنصات عند اإلستماع إلى التالوة.

14

تعويد التلميذات على تدبر آيات هللا والتحلي بآداب تالوة القرآن الكريم عند القراءة.
زيادة ثروة التلميذات من األلفاظ الفصيحة من خالل كثرة التالوة داخل الفصول.
تأصيل محبة القرآن الكريم وتالوته وحفظه في نفوس التلميذات ،وتعويدهن على التالوة المجودة بطريقة صحيحة.
تعزيز قدرة التلميذات على القرآن من المصحف الكريم وفق الرسم القرآني.
أن تعرف التلميذة أن القرآن الكريم هو كتاب هللا عز وجل.
أن تردد التلميذة سورة الفاتحة والمعوذات واإلخالص.
أن تحفظ التلميذة سورة الفاتحة والمعوذات واإلخالص بنا ًء على قدراتها.
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تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تردد التلميذة قراءة سورة الفاتحة بعد المعلمة

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

تفسير مبسط مختصر تستعين به المعلمة في شرح سورة الفاتحة للتلميذات

الوسائل التعليمية
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أساليب التدريس

االنشطة العملية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية
أن تردد التلميذة االستعاذة من الشيطان الرجيم
بعد المعلمة.
أن تنطق التلميذة االستعاذة عند قراءة القرآن
الكريم.
أن تقوم التلميذة باإلنصات لسورة الفاتحة عند
سماعها.
أن تقوم التلميذة بتحديد مكان سورة الفاتحة في
المصحف.
أن تحفظ التلميذة سورة الفاتحة بنا ًء على

تقوم المعلمة بتالوة سورة الفاتحة ثم تتناول بالشرح تفسير السورة
وتستمع إليها التلميذات جيداً.
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قدراتها.
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www.mta.sa
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جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
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