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أهداف التعليم في المملكة
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالال ليبالاوا
رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة
معا.
 -2توفير الكوادر الابرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخالد خطال التنميالة الطموةالة فالي
المملكة ويدفع هذه الخط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو ياتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته  ،كما
ياتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
خالالالالالالالالالالل اإلسالالالالالالالالالها فالالالالالالالالالي اإلنتالالالالالالالالالا والتنميالالالالالالالالالة .
أ ) مااشالالالالالالالالالرة  :و لالالالالالالالالال مالالالالالالالالالن
) غير مااشرة  :و ل من خالل القضاء على األمية  ،ونبر الوعي
لدى جميع أبناء األمة ببكل يضمن لهم ةياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،فالي خلقهالا ،وجسالمها،
وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسال .
تدريب الطالاات على إقامة الصالة ،واألخذ بآدا السلوك والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
-3
تزويد الطالاة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
-4
ع
تعريف الطالاة بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعيالة والجغرافيالة لتحسالن اسالتخدا الال َنع،م،
-5
وتنفع نفسها وبيئتها .
تربية وقهن الاديعي ،وتعهد نباطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
-6
ع
تنمية وعي الطالاة لتدرك ما عليهالا مالن الواجاالات ومالهالا مالن الحقالوي فالي ةالدود سال َنه وخصالائ
-7
المرةلة التي تمر بها  ،وغرس ةب وطنها  ،واإلخالص لوالة أمرها .
توليد الرغاة لدي الطالاات في االزدياد من العلم النافع والعمالل الصالالو وتالدرياهن علالى االسالتفادة مالن
-8
أوقات الفراغ .
إعداد الطالاة لما يلي هذه المرةلة من مراةل ةياتها.
-9
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االهداف العامة للتربية اإلسالمية
 -1التخلق بأخالي القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألةكامه .
 -2اإليمان بناوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتااع هديه .
 -3تنمية الناةية الدينية والروةية لدى الطالاات وتاصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن ةتى تنمو مباعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفري .
 -6تنظيم عالقة المسلم بربعه و ل بمعرفة العقائد والعاادات.
 -7إنباء شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلب المسلم متعصل باهلل تعالى لعلمه أن هللا م ع
طلالع علالى
تحركاتها وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدعر هللا لها من الكمال.
خفاياها .فهي تراقب هللا في جميع ع
 -8رب جميع العلو األخرى بالقرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم
-1
-2
-3
-4
-5

أن تحسن الطالاة قراءة القرآن وتجيد تالوته.
أن تدرك الطالاة معنى ما يُتلى عليها من اآليات بصفة عامة على األقل.
أن تركعز الطالاة على الفكرة الرئيسية في اآليات المتلوة.
تحقيق قدر مالن الخبالوع هلل والخضالوع لاله واألمالل فياله والخالوف لالدى الطالاالات وغالرس العقيالدة الصالحيحة فالي
نفوسهن.
أن نغرس في نفوس الطالاات ةالب القالرآن الكالريم واالهتمالا بحصالته واالسالتعداد لهالا وضالوءا ا وخبالوعا ا وتالدبرا ا
وإنصاتا امتثاال لقوله تعالى " وإ ا قرآ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترةمون "
هناك أهداف لغوية وفكريّة يمكن تحقيقها

-1
-2
-3
-4

إجادة النطق باللغة العربية.
زيادة الثروة اللفظية للطالاات مع تدرياهن على مهارات لغوية كثيرة.
زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
تزويد الطالاات بجمال األسلو القرآني وبالغته.
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الخميس 1442/6/8هـ

األسبوع

3

الخميس 1442/6/22هـ

األسبوع

الخميس 1442/7/6هـ

5
األسبوع

الخميس 1442/7/20هـ

7
األسبوع

الخميس 1442/8/5هـ

9
األسبوع

الخميس 1442/8/19هـ

11
األسبوع

13
األسبوع

15
األسبوع

17
18

الخميس 1442/9/3هـ

الخميس 1442/9/17هـ

األساوع

البينة
األةد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

األساوع

القدر
األةد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

األساوع

العلق
األةد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

األساوع

التين
األةد 1442/9/6هـ

األساوع

الخميس 1442/9/10هـ

الشرح
الثالثاء 1442/10/6هـ

16

الضحى
األةد 1442/10/11هـ

األةد 1442/7/9هـ

14

الشرح
األةد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/7/13هـ

12

التين
األةد 1442/8/29هـ

الزلزلة

10

العلق
األةد 1442/8/15هـ

األةد 1442/6/25هـ

8

القدر
األةد 1442/8/1هـ

األساوع

الخميس 1442/6/29هـ

6

البينة
األةد 1442/7/16هـ

األساوع

العاديات

4

الزلزلة
األةد 1442/7/2هـ

األةد 1442/6/11هـ

2

العاديات
األةد 1442/6/18هـ

األساوع

الخميس 1442/6/15هـ

الخميس 1442/10/8هـ

استكمال البرامج العالجية

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

بداية الدراسة للطال للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختاار الفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة نهاية العا

1442/06/04هال 2021/01/17 -
1442/09/17هال 2021/04/29 -
1442/10/06هال 2021/05/23 -
1442/10/11هال 2021/05/31 -
1442/10/22هال 2021/06/03 -
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التاريخ

اليو

الصف

الكفاية األساسية للدرس:

الحصة

المالةظات

الوةدة

الدرس

سورة
العاديات

سورة العاديات

قراءة السورة قراءة صحيحة .

اسئلة التقويم
( كتا الطالاة)

المحتوى
( كتا الطالاة)

األهداف

ما اسم السورة؟.

أن تذذر ر التلميذذرة اسذذم السذذورة بعذذد

الشرح.

بسم هللا الرحمن الرحيم

أن حت ذذدد التلمي ذذرة موق ذذع الس ذذورة

حددي موقع السورة ابملصحف.

املصحف.
ت َ
ت
يرا ِ
ور َيا ِ
َوا ْل َعا ِد َيا ِ
ت قَ ْد ًحا  ،فَا ْل ُم ِغ َ
ض ْب ًحا  ،فَا ْل ُم ِ
س ْط َن ِب ِه َ
ُ
ص ْب ًحا  ،فَأَث َ ْر َن ِب ِه نَ ْقعًا  ،فَ َو َ
ج ْمعًا ِ ،إنَّ املتابعة والتصويب.
س َ
علَى ذَ ِلكَ لَش َِهي ٌد ،
ان ِل َربِّ ِه لَ َكنُو ٌد َ ،وإِنَّهُ َ
اإلن َ
ِْ
أن تنطذ ذذت التلميذ ذذرة لم ذ ذات السذ ذذورة
َّ
ُ
شدِي ٌد  ،أَفَ َال يَ ْعلَ ُم ِإذَا بُ ْعثِ َر َما فِي
ب ا ْل َخي ِْر لَ َ
ح
ل
ه
ن
إ
و
ُ
ِ
ِّ
َِ
االستماع والتصويب.
نطقاً سليماً.
ْ
ُ
ُور  ،إِنَّ َربَّ ُهم بِ ِه ْم
ص َل َما فِي ال ُّ
ور َ ،و ُح ِ ّ
صد ِ
القبُ ِ
أن تتل ذ ذذو التلمي ذ ذذرة الس ذ ذذورة بص ذ ذذوت
ير .
َي ْو َم ِئ ٍذ لَّ َخ ِب ٌ

حسن.

التسميع والتصويب.

أن حتف ذ ذذل التلمي ذ ذذرة الس ذ ذذورة حف ذ ذ ذاً
جيداً.
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نباط رقمي
ةدث واقعي
قصة
طرح مبكلة
قراءة ن من مرجع
عرض صور
مباهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو ةديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقبة
ةل المبكالت
التعليم التعاوني
االستكباف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائ الذهنية
التعلم باللعب
أسلو الندوة
أسلو صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتا الطالاة
كتا النباط
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوةات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالةظة
التصنيف
القياس
االستنتا
عالقات األرقا
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالةظة
سلم التقدير
قائمة البطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيو
األصالة
الطالقة
التطايق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.
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ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
َ ا َ
ّ ا اَ ُ ا
اّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ه
يس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن للفصل الدراس ن
الثان  1442هـ
ي
ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
مسوع الملك عبدهللا  +مسد  +الطريقة البنائية  +االسياتيجيات الحديثة
+التحضي 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
+
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محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع ر
الفيات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
يمكنكم كذلك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 30ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 60ريال
سعر المادة مع
ي
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لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ري
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
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اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :

( الفصل الدراسي الثاني )

(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

