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األهداف العامة للمادة
•

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،

ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

•
• تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
• تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
• تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
• تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.

•

توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته

األهداف الخاصة للمادة
•

إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضــبا الحركــات ونطــم الكلمــات والحــروط والجمــل نطقــا
سليما.

•

حفظ الطالبات قد ار مناسبا من القران الكريم.

•

تنشئة الطالبات على توقير كتاب هللا تعالى

•

إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب هللا ،بما يناسب المرحلة العمرية.

•

تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه

•

تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.

•

تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري

•

غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الطالبات .

•

تعليم الطالبات آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .

•
•

زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما تتلونه من آيات
تعويد الطالبات تطبيم أحكام التجويد عمليا

توزيع منهج مادة القران الصف االول االبتدائي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

سورة العاديات

2
3
4

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

مراجعة سورة العاديات
سورة االزلزلة
مراجعة سورة االزلزلة

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

سورة البينة

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

مراجعة سورة البينة
سورة القدر
مراجعة سورة القدر

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

سورة العلق

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

مراجعة سورة العلق
سورة التين

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

مراجعة سورة التين

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

سور الشرح

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة سور الشرح
سورة الضحى
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

األحد

اليـوم
القران الكريم  1ب
المادة/الصف
التاريخ
سورة العاديات
موضوع الدرس
الحصة
مناقشة التلميذات حول موضوع الدرس مناقشة حوارية
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

التعريف ابسم سورة (العادايت) وكتابته وترديده مجاعياً حىت اإلجادة.

أن تذكر التلميذة اسم سورة (العادايت)

حتديد موقع سورة (العادايت) يف املصحف.

بعد الشرح.

أن حتدد التلميذة موقع سورة (العادايت)

عرض سورة (العادايت) يف لوحة حائطية أمام التلميذات.

بسم هللا الرحمن الرحيم

يف املصحف.
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أن حتفظ التلميذة سورة (العادايت) حفظاً
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االثنين

تالوة املعلمة لسورة (العادايت) أمام التلميذات.

حث التلميذات على متابعة اآلايت أبصابعهن وحتريك شفاههن أثناء
االستماع للقراءة.

تالوة سورة (العادايت) ابستخدام شريط التسجيل.

تالوة سورة (العادايت) من قبل املعلمة والتلميذات مجاعياً وزمرايً
وفردايً.
حث التلميذات على التأدب مع كتاب هللا وحسن الصوت عند
القراءة.

بث احلماس واملنافسة بني التلميذات من خالل القراءات الفردية.
مطالبة تلميذة ابستخراج كلمة وقراءهتا وحتللها أخرى وتعيد أخرى

تركيبها وقراءهتا حىت يتم املرور على أغلب الكلمات.

الواجب

الثالثاء األربعاء

الخميس

ﺱ ما اسم السورة؟.

ﺱ حددي موقع سورة

(العادايت) ابملصحف.

• املتابعة والتصويب.

• االستماع والتصويب

• التسميع والتصويب.
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ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
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