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 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

 تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.

 تعريفه المتعلم بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

 تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.

 توليد الرغبةللمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 إدراك الطالبات أهمية تطبيق أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم ..
 تمكين الطالبات من جودة التالوة وحسن األداء ..
 تجنب الطالبات الخطأ في تالوة القرآن الكريم ..
 معرفة الطالبات أحكام الوقف واالبتداء ..

 تطبيق الطالبات أحكام الوقف واالبتداء ..

 معرفة الطالبات أنواع المد والتمييز بينها ..

 تطبيق الطالبات أحكام المد والتمييز بينها ..
 تنمية قدرة الطالبات على ضبط مخارج الحروف ..

 معرفة الطالبات أحكام النون الساكنة

والتنوين.
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تالوة القرآن الكريم وتجويده  5 /ب
 -14التجويد :أداب تالوة القرآن الكريم واالستماع إليه

ما هي آداب القرآن الكريم ؟
□ التعلم التعاوني □ النقاش والحوار □ التفكير الناقد
□ حل المشكالت □ االكتشاف □ التلقين
المحتوى التعليمي
التمهيد :
عن بن مسعود قال" :قال لي رسول ُ هللا  -صل هللا عليىه وسىلم:
ْ
((اقرأ علي القرآن))ُ ،
قلت :أَ ْق َرأ ُ عليك وعليىك أ ُ ْنى؟لق قىال(( :إنىي
ُ
ُ
أتيىت
فقىرأت سىورة النسىاء ،حتى
أسمعه مىن ييىر)))،
أحب أنْ
َ
ُّ
َ
ش ِهي ٍد َو ِج ْئ َنا بِ َك َعلَ
ف إِ َرا ِج ْئ َنا مِنْ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة بِ َ
َ
إل هره اآلية ﴿ :فك ْي َ
هَؤُ َالءِ َ
ش ِهيدًا ﴾ [النساء.]41 :
((ح ْس ُبك اآلن)) ،فا ْل َت َف ُّ
ت إليه ،فإرا عيناه تررفان".
قالَ :
فلمارا ررفت عينا الرسولق
من آداب القرآن الكريم واالستماع إليه:
 -1اإلخالل ،ورلك بأن يقصد بقراءته وجه هللا تعال
 -2الطهارة ،ورلك بأن يتوضأ عند إرادة القرآن
 -3النظافة ،ورلك بأن يطهر فمه بالسواك أو ييره.
 -4االستعارة
 -5البسملة
 -6تحسين الصوت بالقراءة
 -7القراءة بتدبر وخشوع
 -8التسبية عند االستماع آليات التن؟يه
 -9سؤال هللا من فضله عند االستماع آليات الوعد
 -10االتعارة باهلل من عرابه عند االستماع آليت الوعيد.
نشاط 1
هناك أمور ينبغىي أن يتجنبهىا قىارل القىرآن الكىريما ألنهىا تنىافي
الخشوع وحضور القلب ،اركر بعض هره األمور:

األحد االثنين الثالثاء

األربعاء

الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل المساعدة
البروجكتور.
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
تتحقا أهداف هرا الدرس من خالل مجموعة
األنشطة واإلجراءات التالية :
 oتبدأ المعلمة بعىرض الحىديث ((إنىي
أحىب أنْ
َ
ُّ
أسىمعه ﺱ
o
o

o
o
o
o

o

من يير)) أمام الطالبات مىن خىالل وسىيلة العىرض
المتاحة
أحث الطالبات عل قراءة واستماع القرآن الكريم
أسىىىتعين بمجموعىىىة مىىىن الشىىىرائة التعليميىىىة التىىىي
تعىىىرض بواسىىىطة جهىىىا؟ البروجيكتىىىور أوضىىىة بهىىىا
األمور التي يجب على قىارل القىرآن الكىريم تجنبهىا
وأقىىوم بمناقشىىة العىىرض ومحتوياتىىه مىى الطالبىىات
وأنتبه لمدى استيعاب الطالبات حت أتاكد مىن تمىام
استيعابهن حت لو تتطلب األمر إعىادة العىرض مىرة
أخرى.
أناقش م الطالبات مىن خىالل التطبيىا العملىي آداب
استماع القرآن الكريم
يشارك الطالبات تحت إشىراف المعلمىة فىي تطبيىا
آداب استماع القرآن الكريم
تطلىىب المعلمىىة مىىن الطالبىىات أن تجيىىب عل ى أسىىئلة
الدرس
مراعىىاة المعلمىىة مشىىاركة جمي ى الطالبىىات فىىي حىىل
أنشطة أنشطة الكتاب ل () 9
تعقيىىب المعلمىىة بعىىد شىىرح الىىدرس والتعليىىا علىى
اسىىىتجابات الطالبىىىات وتجيىىىب علىىى استفسىىىاراتهم،
وتوضية أهم األفكار التي جاءت في الدرس

حل انشطة كتاب الطالبة

ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ

ﺱ

اشىىىىىىىىىرحي معنىىىىىىىىى
الحديث
عىىدد) آداب اسىىتماع
القرآن الكريم
وضىىىىىحي المقصىىىىىود
باالخالل في قىراءة
القرآن الكريم
طبقىىي آداب اسىىتماع
القرآن الكريم !
أركىىىر) الىىىدليل علىىى
آداب تىىىىالوة القىىىىرآن
الكىىىىىريم واالسىىىىىتماع
إليه
عبىىىىىر) عىىىىىن حبىىىىىك
للقىىىىىىىىىىرآن الكىىىىىىىىىىريم
وتىىىىىىىىىىوقيره لفظىىىىىىىىىىا
وسلوكا

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن للفصل الدراسي الثاني  1442هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدّللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير 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 الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
يمكنكم كرلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريا الرابط
www.mta.sa/c
كرلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجمي مدن المملكة
)سي د) _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 20سعر المادة عل سي د)
لاير 20سعر المادة عن طريا االيميل
لاير 30سعر المادة م السي د) طباعة عادية
لاير 60سعر المادة م السي د) طباعة ملونة
)من  48ساعة ال  72ساعة( لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________

البنك السعودي الفرنسي
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 عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

