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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهتتاهاااا والقاايم المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين عقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال شرية الالزمة لتطوير المتتمع اقتصاديا واتتماعيااا واقافيااا مااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي تغي مصلحة الداارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا
مديدا لذات  ،كما ي تغي مصلحة التماعة اإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتمع صورتين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة اه تدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في ندسي الطدلة ورعايتها تر ية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وتسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
-2

تدريب الطال اا على إقامة الصالة ،واألخذ آداب السلو والدضائم .

-3
الحركية .

تنمية المهاراا األساسية المختلدة وخاصة المهارة اللغوية والمهااارة العدديااة ،والمهاااراا

-4

تزويد الطال ة القدر المناسب من المعلوماا في مختلف الموضوعاا .

-5

تعريف الطال ة اانعم ع عليهااا فااي ندسااها ،وفااي يئتهااا اهتتماعيااة والتغرافيااة لتحساان

استخدام النِّعَم ،وتندع ندسها و يئتها .
-6

تر ية ذوقهن ال ديعي ،وتعهد نشاطهن اه تكاري ،وتنمية تقدير العمم اليدوي لديهن .

تنمية وعي الطال ة لتدر ما عليها من الوات اااا ومالهااا ماان الحقااوح
-7
وخصائص المرحلة التي تمر ها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخالص لوهة أمرها .

فااي حاادود ساانِّ

توليد الرغ ة لدي الطال اا فااي اهزدياااد ماان العلاام النااافع والعماام الصااال وتاادري هن علااى
-8
اهستدادة من أوقاا الدراغ .
-9

إعداد الطال ة لما يلي هذه المرحلة من مراحم حياتها.

اههداف العامة للتر ية اإلسالمية

 -1التخلق أخالح القرآن الكريم والعمم

واهنقياد ألحكام .

 -2اإليمان ن وة محمد صلى ع علي وسلم وإت اع هدي .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطال اا وت صيرهن العقيدة الصحيحة.
 -4تعريدهن حقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض الندس على مقاومة األهواء الداسدة ماع تنمياة الادوافع الدطرياة مان غيار إفاراط وه
تدريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم ر وذل

معرفة العقائد والع اداا.

 -7إنشاء شخصية قوامها المام العليا وذل ألن قلب المسلم متصم اهلل تعالى لعلما أن ع مطلاع
على خداياها .فهي تراقب ع في تميع تحركاتها وسكناتها وتسمو ندسها إلى ما قادر ع لهاا
من الكمام .
 -8ر ط تميع العلوم األخر

القرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة الدق

 -1تزويد الطال اا المعلوماا الصحيحة والع اداا واألخالح معنى إكسا هن المهنة الصحيحة.
 -2تصحي ما ه يكون صحيحا ا في معرفة الطال اا حوم ع ادتهن وتعريدهن ها.
 -3ترتمة المعلوماا إلى سلو لتح ي هن الع ادة فتادريس ماادة الدقا يتاب أن تعطاي نصوصاا ا
حية ه نصوص تامدة ميتة.
 -4أن تحسن الطال اا األهداف السا قة وذل أن نعمم على تزويدهن هاا وتصاحي ماا قاد يكاون
خاطئاا.
 -5تدريب الطال اا على استنساخ األحكام من القرآن والسنة.
 -6دراسة اآلياا القرآنية واألحاديث الن وية المتعلقة الموضوعاا الدقهية وفهمها ،وهنا يتحقاق
الر ط ين الدق و اقي الدروع.
 -7أن تساااعد المعلمااة الطال اااا فااي أن تاادر أهااداف التشااريع اإلسااالمي والمصااال الدرديااة
واهتتماعية والدينية والدنيوية التشريعية

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم )
األس وع
1
األس وع
3
األس وع
5
األس وع
7
األس وع
9
األس وع
11
األس وع
13
األس وع
15
األس وع

17
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األحد 1442/6/4ها

للصف ( الرا ع اه تدائي ) – الدصم الدراسي الااني -العام الدراسي (1442ها )

الخميس 1442/6/8ها

تالوة سورة ح من آية 20 – 1
تالوة سورة ح من آية  – 21أخرها
األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

تالوة سورة الحتراا من آية  11 – 1تالوة سورة
الحتراا من آية  – 12أخرها
األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

تالوة سورة الدت من آية  20 – 1تالوة سورة الدت من
آية  – 21أخرها
األحد 1442/7/16ها

الخميس 1442/7/20ها

تالوة سورة محمد
من آية 20 – 1
األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

حدظ سورة نوح من آية 10 – 1
األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

حدظ سورة نوح من آية 20 – 11
األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

تالوة سورة التااية من آية 20 – 1
األحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

تسميع سورة التن
تسميع سورة نوح
األحد 1442/10/11ها

األس وع
2
األس وع

4
األس وع

6
األس وع

8
األس وع

10
األس وع

12
األس وع

14
األس وع

األحد 1442/6/11ها

الخميس 1442/6/15ها

حدظ سورة التن من آية 10 – 1
األحد 1442/6/25ها

الخميس 1442/6/29ها

حدظ سورة التن من آية 20 – 11
األحد 1442/7/9ها

الخميس 1442/7/13ها

حدظ سورة التن من آية  – 21أخرها
األحد 1442/7/23ها

الخميس 1442/7/27ها

تالوة سورة محمد
من آية  – 21أخرها
األحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

تالوة سورة األحقاف من آية 20 – 1
األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

تالوة سورة األحقاف من آية  – 21أخرها
األحد 1442/9/6ها

الخميس 1442/9/10ها

حدظ سورة نوح من آية  – 21أخرها
تالوة سورة التااية من آية  – 21آخرها
الاالااء 1442/10/6ها
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الخميس 1442/10/8ها

مراتعة عامة

الخميس 1442/10/22ها

استكمام ال رامج العالتية

داية الدراسة للطالب للدصم الدراسي الااني
داية إتازة عيد الدطر
داية الدراسة عد عيد الدطر
داية اخت ار الدصم الدراسي الااني
داية إتازة نهاية العام

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

الوحدة
تمهيد

العنوان

األولى

سورة التن

قراءة اآلياا قراءة مرتلة مع مراعاة األحكام التتويدية .

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 .

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

األسئلة األساسية :

الفكرة الكبرى :قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة
األحكام التجويدية .
ستفهم المتعلمات :
❖ قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
❖ مفردات الكلمات الغامضة .

السؤام األوم م اقرئي اآلياا قراءة صحيحة .
السؤام الااني م فسري اآلياا تدسيرا سليما .
السؤام الاالث م استن طي عض 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 كتاب الطالب.

• 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 الجن .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح سورة الجن .
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 .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن سورة الجن ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو
من خيالل مكتبية المدرسية  ،أقيدم الطالبيات المعلوميات فيي شيكل مقيال كتييب ييغير ال يزييد عين
عشرين سطراو.
أطلب من الطالبات كتابية مقالية قصييرة عين سيورة الجين 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 الجن

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 الجن
الصف  :الرابع االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن سورة الجن .
مهمتك  :يحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :يحفية 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 تنديذ رسم المقالة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام توانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إترائ طريقة مشوق وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

تدوم تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ حدظ سورة التن من
آية 10 – 1

14 / /ها

❖ حدظ سورة التن من
آية 20 – 11

14 / /ها

❖ حدظ سورة التن من
آية  – 21أخرها

14 / /ها

الحصة

الدصم

التوقيع

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
+
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

