اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقييم المرغوةية ليدل ال يال
ليشةوا رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين ةعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخيير
الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر الةشرية الالزمة لت وير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ةما يخدم خ التنميية ال موحية
في المملكة ويدفع هذه الخ من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يةتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته
 ،كما يةتغي مصلحة الجماعة ةاإلفادة مما يتعلمه األفراد لت وير المجتمع ةصورتين :
خيييييييييالل اإلسيييييييييهام فييييييييي اإلنتيييييييييا والتنميييييييييية .
أ ) مةاشييييييييرة ن وذليييييييي ميييييييين
) غير مةاشرة ن وذل من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لدل جميع أةناء األمة ةشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في ةناء مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االةتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصيحيحة فيي نفسييه ال فلية ورعايتهيا ةترةيية إسيالمية متكاملية ،فيي خلقهيا،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
تدري ال الةات على إقامة الصالة ،واألخذ ةآدا السلو والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية
-3
.
تزويد ال الةة ةالقدر المناس من المعلومات في مختلف الموضوعات .
-4
تعريف ال الةة ةنعم هللا عليها في نفسها ،وفيي ةيئتهيا االجتماعيية والجغرافيية لتحسين اسيتخدام
-5
النِّعَم ،وتنفع نفسها وةيئتها .
ترةية ذوقهن الةديعي ،وتعهد نشا هن االةتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
-6
تنمية وعي ال الةة لتدر ما عليها من الواجةات ومالها من الحقوق في حدود سنِّه وخصائص
-7
المرحلة التي تمر ةها  ،وغرس ح و نها  ،واإلخالص لوالة أمرها .
توليد الرغةة لدي ال الةات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتيدريةهن عليى االسيتفادة
-8
من أوقات الفراغ .
إعداد ال الةة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
-9

االهداف العامة للترةية اإلسالمية

 -1التخلق ةأخالق القرآن الكريم والعمل ةه واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان ةنةوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتةاع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدل ال الةات وتةصيرهن ةالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن ةحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لح الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة ميع تنميية اليدوافع الف ريية مين غيير إفيرا وال
تفري .
 -6تنظيم عالقة المسلم ةرةه وذل ةمعرفة العقائد والعةادات.
 -7إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذل ألن قل المسلم متصل ةاهلل تعالى لعلميه أن هللا م ليع
على خفاياها .فهي تراق هللا في جميع تحركاتها وسكناتها وتسمو ةنفسها إلى ما قيدر هللا لهيا
من الكمال.
 -8رة جميع العلوم األخرل ةالقرآن الكريم .

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

أن تحسن ال الةة قراءة القرآن وتجيد تالوته.
أن تدر ال الةة معنى ما يُتلى عليها من اآليات ةصفة عامة على األقل.
أن تركز ال الةة على الفكرة الرئيسية في اآليات المتلوة.
تحقيق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف لدل ال الةات وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهن.
أن نغرس في نفوس ال الةات ح القرآن الكريم واالهتمام ةحصته واالستعداد لها وضييوءا ا وخشييوعا ا وتييدةراا وإنصيياتا امتثيياال
لقوله تعالى " وإذا قرآ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "
هنا أهداف لغوية وفكرية يمكن تحقيقها

-1
-2
-3
-4

إجادة الن ق ةاللغة العرةية.
زيادة الثروة اللفظية لل الةات مع تدريةهن على مهارات لغوية كثيرة.
زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
تزويد ال الةات ةجمال األسلو القرآني وةالغته.

توزيع منهج مادة (

األسةوع

1
األسةوع

القرآن الكريم )

األحد 1442/6/4هي

الخميس 1442/6/8هي

العاديات
األحد 1442/6/18هي

3
األسةوع

الخميس 1442/7/6هي

األحد 1442/7/2هي

الةينة
األحد 1442/7/16هي

7
األسةوع

الخميس 1442/8/5هي

األحد 1442/8/1هي

العلق
األحد 1442/8/15هي

11
األسةوع

13
األسةوع

15
األسةوع

17
18

الخميس 1442/7/20هي

القدر

9
األسةوع

الخميس 1442/6/22هي

الزلزلة

5
األسةوع

للصف ( األول االةتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني -العام الدراسي (1442هي )

الخميس 1442/8/19هي

التين
األحد 1442/8/29هي

الخميس 1442/9/3هي

الشرح
األحد 1442/9/13هي

الخميس 1442/9/17هي

الضحى
األحد 1442/10/11هي

األسبوع

األحد 1442/6/11هي

2
األسبوع

العاديات
األحد 1442/6/25هي

4
األسبوع

الخميس 1442/7/13هي

األحد 1442/7/9هي

الةينة
األحد 1442/7/23هي

8
األسبوع

األحد 1442/8/8هي

الخميس 1442/8/12هي

العلق
األحد 1442/8/22هي

12
األسبوع

16

الخميس 1442/8/26هي

التين
األحد 1442/9/6هي

14
األسبوع

الخميس 1442/7/27هي

القدر

10
األسبوع

الخميس 1442/6/29هي

الزلزلة

6
األسبوع

الخميس 1442/6/15هي

الخميس 1442/9/10هي

الشرح
الثالثاء 1442/10/6هي

الخميس 1442/10/8هي

استكمال الةرامج العالجية

الخميس 1442/10/22هي

االختةارات

ةداية الدراسة لل ال للفصل الدراسي الثاني
ةداية إجازة عيد الف ر
ةداية الدراسة ةعد عيد الف ر
ةداية اختةار الفصل الدراسي الثاني
ةداية إجازة نهاية العام

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

الوحدة
تمهيد

العنوان

األولى

سورة العاديات

قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة األحكام التجويدية .

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ أن تقرأ الطالبة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
❖ أن تبين الطالبة مفردات الكلمات الغامضة .
❖ أن تفسر الطالبة اآليات .
❖ أن تستنبط الطالبة فوائد السورة .
❖ أن تحفظ الطالبة اآليات غيبا .
❖ أن تحرص الطالبة على قراءة القرآن الكريم .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة
األحكام التجويدية .
ستفهم المتعلمات :
❖ قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
❖ مفردات الكلمات الغامضة .

السؤال األول ن اقرئي اآليات قراءة صحيحة .
السؤال الثاني ن فسري اآليات تفسيرا سليما .
السؤال الثالث ن استنة ي ةعض فوائد السورة .

❖ تفسير اآليات .
❖ فوائد السورة .

ستعرف المتعلمات :

ستكون المتعلمات قادرات على :

•

قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .

 قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .

•

مفردات الكلمات الغامضة .

 بيان مفردات الكلمات الغامضة .

•

تفسير اآليات .

 تفسير اآليات .

•

فوائد السورة .

 ذكر فوائد السورة .

ستقوم المعلمة بما يأتي :

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .

• تقدم التمهيد .

 كتابة البحث .

• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية

 عمل مطوية .

– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .

 كتابة قصة.

• قراءة نموذجية للنصوص .

 تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .

• التعزيز المناسب

 حل أوراق العمل .

• تقسيم المجموعات.

 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.

• إعداد أورق العمل.

 جمع المعلومات .

• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن سورة العاديات .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح سورة العاديات .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونيية وبعيد عيرض أهيداف الوحيدة  ،أطليب مين الطالبيات
قراءة اآليات قراءة مرتلة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن آيات السورة وبيان المفردات الغامضة  ،أطلب مين الطالبيات
قراءة العيرض جييدا و ومناقشية المعلوميات التيي وردت فييح فيي محاولية مينهن لتوضييح مفيردات
الكلمات الغامضة .
أقدم للطالبات مطوية عن فوائد السورة  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها مين خيالل إسيتيعاب العالقيات بيين العنياوين الرئيسية
والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فوائد السورة .
أطلييب ميين الطالبييات جمييع معلومييات عيين سييورة العاديييات ويييتم ذلييك ميين خييالل االسييتعانة بشييبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزييد
عن عشرين سطراو.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن سورة العادييات ميع توضييح الهيدف مين كتابية المقالية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عمل بحث يوضح
سورة العاديات

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد

شمل جميع
جوانب
الموضوع محل
النقاش

شمل جميع
جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :سورة العاديات
الصف  :األول االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن سورة العاديات .
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيح هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام ةجوان المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه ة ريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجان اللغوي واإلةداعي واألدةي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )
❖ سورة العاديات

اليوم

التاريخ

الحصة

14 / /هي

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا اَ ُ
َ ا َ
يكم ا
اّلل اوب اركاته
رحمة
و
السَلم عل
ه
يس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa

الفصل

التوقيع

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
+
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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل 72
ساعة)
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
(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

