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

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

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

سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة االبتدائية
أهداف التعليم االبتدائي
 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته برتبية إسالمية متكاملة ،يف خلقه ،وجسمه ،وعقله ،ولغته ،وانتمائه إىل أمة اإلسالم. -تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه آبداب السلوك والفضائل.

 تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية ،واملهارة العددية ،واملهارات احلركية. -تزويده ابلقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف ا ملوضوعات.

 -تعريفه بنعم هللا عليه يف نفسه ،ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية ،ليحسن استخدام النِّ َعم ،وينفع نفسه وبيئته.

 -تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه البتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

 -تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق ،يف حدود سنِّه وخصائص املرحلة اليت مير هبا ،وغرس حب وطنه ،واإلخالص لوالة أمره.

 -توليد الرغبة لديه يف االزدايد من العلم النافع والعمل الصاحل ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

 -إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته.

غايات التعليم في المملكة العربية السعودية
 ) 1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة واملعارف واملهارات املفيدة واالجتاهات والقيم املرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاأل -أو نساء -فامهني لدورهم يف احلياة ،واعني
بعقيدهتم مدافعني عنها ،وعاملني يف ضوئها خلري الدنيا واآلخرة معا.
)1

)2

توفري الكوادر البشرية الالزمة لتطوير اجملتمع اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا مبا خيدم خطط التنمية الطموحة يف اململكة  ،ويدفع هذه اخلطط من جناح إىل جناح.

احلرص على مصلحة الفرد واجلماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته  ،كما يبتغي مصلحة اجلماعة ابإلفادة مما يتعلمه األفراد

لتطوير اجملتمع بصورتني  :أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلسهام يف اإلنتاج والتنمية.

ب ) غري مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي لدى مجيع أبناء األمة بشكل يضمن هلم حياة واعية مستنرية  ،ودورا أكثر فاعلية يف بناء جمتمعاهتم
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الثامنة

األهداف العامة لتدريس المواد الدينية

 .1تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصريهن ابلعقيدة الصحيحة.
 .2تعريفهن حبقيقة دينهن حىت تنمو مشاعرهن حلب اخلري والصالح.
 .3ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غري إفراط وال تفريط.
 .4تنظيم عالقة املسلم بربه وذلك مبعرفة العقائد والعبادات.
 .5إنشاء شخصية قوامها املثل العليا وذلك ألن قلب املسلم متصل ابهلل تعاىل لعلمه أن هللا مطلع على خفاايه .فهو يراقب هللا يف مجيع حتركاته وسكناته ويسمو بنفسه
إىل ما قدر هللا له من الكمال.

أهداف تدريس مادة القرآن

وجتيد تالوته.
 .1أن ححتسن الطالبة قراءة القرآن ح

 .2أن تحدرك الطالبة معىن ما يحتلى عليها من اآلايت بصفة عامة على األقل.
 .3أن تحركز الطالبة على الفكرة الرئيسية يف اآلايت املتلوة.

 .4حتقيق قدر من اخلشوع هلل واخلضوع له واألمل فيه واخلوف لدى الطالبات وغرس العقيدة الصحيحة يف نفوسهن.
.5

هناك أهداف لغوية وفكرية ميكن حتقيقها

 .1إجادة النطق ابللغة العربية.
 .2زايدة الثروة اللفظية للطالبات مع تدريبهن على مهارات لغوية كثرية.
 .3زايدة الثروة املعنوية والفكرية.
 .4تزويد الطالبات جبمال األسلوب القرآين وبالغته.

أهم المراجع
 -1القرآن الكريم والتفسير:
 -1خمتصر تفسري القاسي
 -2التفسري امليسر

لصالح الدين أرفة دان

خنبة من العلماء

 -3التوحيد:

 -4الفقه:

 -1القول املفيد على كتاب التوحيد
 -2مدخل لدراسة العقيدة
 -3ملزمة دورة التوحيد

-2

الحديث:

البن عثيمي
 -1شرح رايض الصاحلي
حممود الطلحان
 -2تيسري مصطلح احلديث
حممد عقيل موسى
 -3هتذيب سري أعالم النبالء
 -4ملزمة مصطلح احلديث قسم الرتبية اإلسالمية
 -5ملزمة رواة األحاديث قسم الرتبية اإلسالمية

البن عيثمي
عثمان مجعة

قسم الرتبية اإلسالمية

عبد هللا البسام
 - 1توضيح األحكام
البن عثيمي
 -2زاد املستقنع
 - 3ملزمة الدورة

قسم الرتبية اإلسالمي

الوسائل التعليمية المعينة للمنهج

توزيع درجات أعمال السنة

القرآن الكريم  -السبورة-األشرطة السمعية

تطبيقات ()15
النشاط ()5

الكتاب المدرسي -وسائل إيضاح-طالبات

المادة
التهيئة

قرآن كريم

الدرس

الموضوع

1

سورة التحريم ( )3 –1تالوة

سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشؤون التشريعية ،وهي هنا تعالج قضايا وأحكاما ً تتعلق "ببيت النبوة" وبأُمهات المؤمنين أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطاهرات،
وذلك في ِإطار تهيئة البيت المسلم ،والنموذج األكمل لألسرة السعيدة.

الوسيلة

آلة التسجيل  -القرآن الكريم – السبورة ـ األقالم الملونة

المكتسبات
األهداف السلوكية
أنــب نانتهــاء الــدرس تكــون الطالبــة
قـــادرة بــإذن هللا على:

 -1أن تتلـــو التلميـــاة ا ـــات
تــــــــالوة وــــــــحيحة جــــــــودة

و رتلة.

 -2أن تطبـــــــــــ التلميــــــــــــاة
األحكـــــــام التجويد ـــــــة أ نـــــــاء

التالوة.

 -3أن تفسـر التلميــاة عــاني
المفــردات نعــد تقريــن المعنــى

لها.

 -4أن تشــــــــــــر التلميــــــــــــاة
ضــــــــمون ا ــــــــات ــــــــرحا
بسطا.

 -5أن تطبـــــــــــ التلميــــــــــــاة
األحكـــــــام التجويد ـــــــة أ نـــــــاء

الطريقة
سورة التحريم ( )3 –1تالوة
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التالوة.
سره
{ َفلَ َّما نَبَّأ َ َها بِهِ}فلما أخبرالرسول حفصة بأنها قد أفشت ِ
َ
َ
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ير}قال عليه السالم:أخبرني بذلك ُّ
 -6أن تحــرا الطالبــة علــى {قا َل نَبَّأنِي ا ْلعَلِي ُم ا ْل َخبِ ُ
العزة،العليم بسرائرالعباد،الخبيرالذي ال تخفى عليه خافية
حفظ القرآن الكريم وتعلمب.

الواجن

قياسية

أنشطة وإجراءات التعليم والتعلم

التقويم المرحلي

التقويم النهائي

* تتحق أهداف الدرس ن خالل:

 -1القـ ـراءة النموذجيـــة ـــن قبلـــي عقبهـــا

اإلنصــات لــة التســجيل ــم الــتالوة ال ريــة  -1اتــــل ا ــــات تــــالوة
م الفرد ة ن قبل المجيدات.

وــــــــــــحيحة جــــــــــــودة

 -2أنـــول لـــى نعـــل أحكـــام التجويـــد التـــي و رتلة.

▪ ـــن خـــالل تانعـــة
تــــــــــالوة الطالبــــــــــات

ينبغــي راعاتهــا أ نــاء الق ـراءة ـ تصــوين  -2طبقـــــــــي األحكـــــــــام وتصـــحيح ـــا قعــــن
التجويد ة أ ناء التالوة .فيب ن أخطاء.
األخطاء الشائعة التي قعن فيها.

 -3أســــلل الطالبــــات عــــن عــــاني نعــــل  -3فســــــــــر

عــــــــــاني س /ـــــا ســـــبن نـــ ـ ول

الكلمــات ال ـواردة نا ــات وأفســر لهــن هــال المفردات المعروضة.

الكلمات وأوضح لهن المعنى.

ا ة الكريمب
ي ِلََ َم
( َيََا أَيُّ َهََا النَّ ِبََ ُّ

 -4ا ـــــرحي ضـــــمون
َّللاُ َلَكَ
 -4أطلن ن نعل الطالبـات ـر ا ـات
تُح َِر ُم َما أَ َح َّل َّ
ا ات رحا بسطا.
على ضوء التفسير الساب للمفردات.
ضََََََاةَ
تَ ْبتَ ِغََََََي َم ْر َ
 -5أطلــــن ــــن الطالبــــات تســــمي ا ــــات
َّللاُ َ
ور
اج َكَ َو َّ
غف ُ َ ٌ
-5أقرئــــــــــــي ا ــــــــــــات أَ ْز َو ِ
غيبيــا نعــد حفمهــا ـ الحــرا علــى عــدم
الكريمـة كمـا ن لـل علـى َر ِحي ٌم(َ )1ق ْد َف َرضَ ؟
الوقــوع فــي أخطــاء وذل ـ

ــن خــالل الحفــظ

الجيد.

 -6أحث الطالبات على الحرا علـى حفـظ
كتاب هللا تعالى وتعلم القرآن الكريم.

رســـــــول هللا وـــــــلى هللا

عليب وسلم؟

ن
معلمي و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
لعام  1442ـه للفصل الدراس ن
الثان
ي
ي
وبجميع طرق التحضي الحدثية
أنواع التحاضي
وحدات ر
مرسوع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المرسد  +بطاقات تخطيط الدروس
المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عم ــل
التوصيل للرياض والخرج مجانا

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
يمكنكم كذالك 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 80ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 150ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس المستعجل
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
ي
=======================
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
–———————————————————————————————
للتواصل عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

