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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم
هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه
وسنته صلى هللا عليه وسلم.

 تنمية قدرة المتعلمة على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة
الضبط .
 تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
 التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
 تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

معلومات عن المعلمة
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توقيع المعلمة
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توزيع منهج مادة القرآن الكريم الصف الخامس االبتدائي
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األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6
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األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13
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الخميس 1441/1/20

4

األحد 1441/1/23
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الخميس 1441/2/4
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الخميس 1441/2/18
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األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25
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الخميس 1441/3/3
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األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22
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األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

الدروس
التهيئة واالستعداد
الوحدة األولى (آداب المصحف الشريف)
تالوة سورة الدخان ( - )1-42تـــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 4 -1

الوحدة الثانية (التجويد)
تالوة سورة الدخان ( )43الي االية ( )18من الزخرف  -تـــــــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 10 -5
الوحدة الثالثة (أحكام النون الساكنة والتنوين)
تالوة سورة الزخرف ( - )19-45تـالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 14 -11

الوحدة الرابعة (اإلظهار)
تالوة سورة الزخرف ( - )46-80تــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 18 -15
مراجعة حفظ سورة المعارج من آية 18 -1

الوحدة السادسة اإلدغـــــام
تالوة من االية ( )81من الزخرف الي االية ( )12من سورة الشورى  -تـــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 22 -19

اختبار الفترة األولى
الوحدة السابعة (اإلدغام بغنة)
تالوة سورة الشورى ( - )23 - 13تــــــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 28 -24

الوحدة الثامنة اإلدغام بغير غنة
تالوة سورة الشورى ( - )24-46تــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 31 -29

الوحدة التاسعة اإلقالب
تالوة سورة الشورى ( )47الي االية ( )8من سورة فصلت  -تــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 35 -32
الوحدة العاشرة اإلخفاء
تالوة سورة فصلت ( - )9-24مراجعة حفظ سورة المعارج آية 35 -19
اختبار الفترة الثانية

الوحدة الثانية عشر حروف اإلخفاء (ص ،ذ ،ث ،ك ،ج ، ِ،ق ،س)
تالوة سورة فصلت ( - )25-40تــــــالوة  -حفظ سورة المعارج من آية 41 -36
الوحدة الثالثة عشرة حروف االخفاء (د ،ط ،ز ،ف ،ت ،ض ،ظ)
 تالوة سورة فصلت (-41آخر السورة)  -حفظ سورة المعارج من آية  -42آخرهامراجعة حفظ سورة المعارج كاملة
االختبارات

مالحظات

الصف5 :ب ف 1المادة :تالوة القرآن الكريم وتجويده الموضوع :آداب المصحف الشريف
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما أهم اآلداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع المصحف الشريف؟
عرض فلم تعليمي
قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس





أن تذكر التلميذة بعض آداب المصحف الشريف.
أن تناقش التلميذة مع زميالتها صوراً من صور
العبث في المصحف.
أن تكتب التلميذة آدابا ً أخرى للتعامل مع المصحف
الشريف.
أن تعبر التلميذة عن حبها للقرآن الكريم وتعظيمه
والعناية به.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
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التقويم
أن تذكر التلميذة بعض آداب المصحف الشريف.
أن تناقش التلميذة مع زميالتها صوراً من صور العبث
في المصحف.
أن تكتب التلميذة آدابا ً أخرى للتعامل مع المصحف
الشريف.
أن تعبر التلميذة عن حبها للقرآن الكريم وتعظيمه
والعناية به.

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاِ اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدّللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد +

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 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 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

