اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيييا المرغة يية لييدب الشييال ليلي ةا ر يياالا -أو نسييا فيياهميل لييدورها في
الحياة ،واعيل عقيدتها مدافعيل عنها وعامليل ف ضةئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2تةفير الكةادر ال لرية الالزمة لتشةير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا ما يخدم خشط التنمية الشمةحة ف المملكة ويييدفع هي

الخشييط مييل نجييا

لي

نجا .
 -3الحرص عل مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهة ي تغ مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيييدا ل اتييه  ،كمييا ي تغي مصييلحة الجماعيية اإلفييادة ممييا
يتعلمه األفراد لتشةير المجتمع صةرتيل :
أ ) م اشيييييييييييييييرة و لييييييييييييييي ميييييييييييييييل

خيييييييييييييييالل اإلسيييييييييييييييهام فييييييييييييييي اإلنتيييييييييييييييا والتنميييييييييييييييية .

) غير م اشرة و ل مل خالل القضا عل األمية  ،ونلر الةع
لدب ميع أ نا األمة لكل يضمل لها حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية ف

نا مجتمعاتها .
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المشرفة التربوية:أ/
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قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة ف نفسيه الشفليية ورعايتهييا تر ييية سييالمية متكامليية ،في خلقهييا ،و سييمها ،وعقلهييا ،ولغتهييا ،وانتمائهييا لي أميية
اإلسالم.
تدريب الشال ات عل قامة الصالة ،واألخ آدا السلةك والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغةية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
-3
تزويد الشال ة القدر المناسب مل المعلةمات ف مختلف المةضةعات .
-4
تعريف الشال ة نعا هللا عليها ف نفسها ،وف يئتها اال تماعية والجغرافية لتحسل استخدام النِّعَا ،وتنفع نفسها و يئتها .
-5
تر ية وقهل ال ديع  ،وتعهد نلاطهل اال تكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهل .
-6
تنمية وع الشال ة لتدرك ما عليها مل الةا ات ومالها مل الحقةق ف حدود سنِّه وخصائص المرحلة الت تميير هييا  ،وغييرس حييب وطنهييا ،
-7
واإلخالص لةالة أمرها .
تةليد الرغ ة لدي الشال ات ف االزدياد مل العلا النافع والعمل الصالح وتدري هل عل االستفادة مل أوقات الفراغ .
-8
عداد الشال ة لما يل ه المرحلة مل مراحل حياتها.
-9

معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق أخالق القرآن الكريا والعمل ه واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان ن ةة محمد صل هللا عليه وسلا و ت اع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدب الشال ات وت صيرهل العقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهل حقيقة دينهل حت تنمة ملاعرهل لحب الخير والصال .
 -5ترويض النفس عل مقاومة األهةا الفاسدة مع تنمية الدوافع الفشرية مل غير فراط وال تفريط.
 -6تنظيا عالقة المسلا ر ه و ل

معرفة العقائد والع ادات.

 -7نلا شخصية قةامها المثل العليا و ل ألن قلب المسلا متصل اهلل تعال لعلمه أن هللا مشلع عل خفاياها .فهي تراقيب هللا في

مييع تحركاتهيا

وسكناتها وتسمة نفسها ل ما قدر هللا لها مل الكمال .
 -8ر ط ميع العلةم األخرب القرآن الكريا .
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مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تدريس مادة الفقه

 -1تزويد الشال ات المعلةمات الصحيحة والع ادات واألخالق معن

كسا هل المهنة الصحيحة.

 -2تصحيح ما ال يكةن صحيحا ا ف معرفة الشال ات حةل ع ادتهل وتعريفهل ها.
 -3تر مة المعلةمات ل سلةك لتح ي هل الع ادة فتدريس مادة الفقه يجب أن تعش نصةصا ا حية ال نصةص امدة ميتة.
 -4أن تحسل الشال ات األهداف السا قة و ل أن نعمل عل تزويدهل ها وتصحيح ما قد يكةن خاطئاا.
 -5تدريب الشال ات عل استنساخ األحكام مل القرآن والسنة.
 -6دراسة اآليات القرآنية واألحاديث الن ةية المتعلقة المةضةعات الفقهية وفهمها ،وهنا يتحقق الر ط يل الفقه و اق الفروع.
 -7أن تساعد المعلمة الشال ات ف أن تدرك أهداف التلريع اإلسالم والمصالح الفردية واال تماعية والدينية والدنيةية التلريعية
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مسرد مادة

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

( القرآن الكريم )

1442/6/8هـ

تالوة سورة ق من آية 20 – 1
تالوة سورة ق من آية  – 21أخرها

1
األسبوع

1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

تالوة سورة الفتح من آية  20 – 1تالوة
سورة الفتح من آية  – 21أخرها

5
األسبوع

9

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

حفظ سورة نوح من آية 10 – 1

األسبوع

13

1442/8/29هـ

( القرآن الكريم )

1442/9/3هـ

تالوة سورة الجاثية من آية 20 – 1

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

للصف ( الرابع االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ 1442/6/15هـ األسبوع 1442/6/18هـ
2
األسبوع

6
األسبوع

10

األسبوع

14

حفظ سورة الجن من آية 10 – 1

1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

حفظ سورة الجن من آية  – 21أخرها

1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

تالوة سورة األحقاف من آية 20 – 1

1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

حفظ سورة نوح من آية  – 21أخرها
تالوة سورة الجاثية من آية – 21
آخرها

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
االختبارات
بداية إجازة نهاية العام

17
18

معلمة المادة:أ/
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3
األسبوع

7
األسبوع

11

األسبوع

15

1442/6/22هـ

تالوة سورة الحجرات من آية – 1
 11تالوة سورة الحجرات من آية 12
– أخرها

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

تالوة سورة محمد
من آية 20 – 1

1442/8/15هـ

4
األسبوع

8

1442/8/19هـ

حفظ سورة نوح من آية 20 – 11

1442/9/13هـ

األسبوع

1442/9/17هـ

تسميع سورة الجن
تسميع سورة نوح

األسبوع

12

األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

حفظ سورة الجن من آية 20 – 11

1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

تالوة سورة محمد
من آية  – 21أخرها

1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

تالوة سورة األحقاف من آية  – 21أخرها

1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مرا عة عامة

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م
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مسرد مادة
األسبوع األول
الفصل

الحصة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

الميم الساكنة  ,تالوة سورة ق
التاريخ

المكون
تالوة سورة ق
5-1
تالوة سورة ق
10 - 6

تالوة سورة ق
15 - 11

تالوة سورة ق
20 - 16

الهدف

األسبوع ()1
المهارة
• صحة القراءة()1
• إتقان احلفظ()2

• أن تراعي الطالبة آداب التالوة.

• االنطال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالالق يف

جمودة.
• أن تتلو الطالبة سورة «ق » تالوة ّ

• الرتتي ال ال ال ال ال ال ال حسال ال ال ال ال ال الالن

• أن تستنبط الطالبة بعض اآلداب والعرب.
• أن توضح الطالبة معاين بعض الكلمات.

القراءة()3
األداء()4

• التطبيق()5

• الت ال الالعدب م ال ال كت ال الالاب
هللا()6

• أن تطبق الطالبة ما تعلمته من التجويد.
• أن تتعرف الطالبة على أحكام النون الساكنة

تالوة سورة ق
25 - 21

والتنوين يف سياق اآلايت.

إستراتيجية التدريس
 oالتعليم التعاوين
 oح املشكالت
 oاسلوب احلوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهين

اإلجراءات

أداء التقويم

كتاب الطالبة

 oاختبار تشخيصي

(

)

دليل المعلمة
(

)

 oورقة عم
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإجناز مشروع

 oخرائط املفاهيم
 oالتفكري اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكري الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
َ ا َ
ّ ا اَ ُ ا
اّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ه
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مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
+
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مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
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
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مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
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
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مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

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
معلمة المادة:أ/
...........................................................

المشرفة التربوية:أ/
........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
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مسرد مادة

( القرآن الكريم )

للصف ( الرابع االبتدائي) – الفصل الدراسي الثاني

(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
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