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معلمة المادة

التقديرات القبلية
األهداف التعليمية العامة

م

10

أن تزداد محبة التلميذة لكتاب هللا.
أن تتدرب التلميذة على القراءة من المصحف.
أن تراعي التلميذة آداب تالوة القرآن الكريم.
أن تحفظ التلميذة سورا ً قصيرة حسب قدرتها.
أن تتلو التلميذة سورا ً قصيرة حسب قدرتها.
أن تتلو التلميذة السور التالية (النصر – المسد – الزلزلة – الضحى – الهمزة).
أن تقوى محبة التلميذة لتالوة وحفظ القرآن الكريم.
أن تتعلم التلميذة القراءة من المصحف.
أن تقوى صلة التلميذة بالقرآن الكريم تالوة ،وحفظا ً تعبدا ً هلل عز وجل.
أن تردد التلميذة سورتي النصر والمسد.

11

أن تحفظ التلميذة سورتي النصر والمسد حسب قدرتها.

1
2
3
4
5
6
7
8
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مالحظات

سورة النصر االية()1
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األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

األحد

14 / /هـ

تردد التلميذة سورة النصر
بعد المعلمة.

الثالثاء

14 / /هـ

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

االثنين

14 / /هـ

تقوم التلميذة بمراعاة
آداب تالوة القرآن الكريم.

أن تنصت
التلميذة
عند سماع
القرآن
الكريم.

تحفظ التلميذة سورة
النصر حسب قدرتها.

تقوم التلميذة بالتطهر قبل
قراءة القرآن الكريم.

األربعاء
الخميس

14 / /هـ

تقوم التلميذة باإلنصات
للقرآن الكريم عند
سماعه.
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عمليات
التفكير
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االستكشاف
واالستقصاء

التفكير
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