اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

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

المادة  :القرآن الكريم
األسبوع/اليوم

الصف . :األول اإلبتدائي
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :الثاني
األهداف

آداه التقويم

إستراتيجية التدريس

أن تذكر التلميذة اسم سورة
-1الترتيب(

)

(العادايت) بعد الشرح.

السبورة

أن حتدد التلميذة موقع سورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

سورة العاديات

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

أن تنطق التلميذة كلمات

سورة (العادايت) نطقاً سليماً.
أن تتلو التلميذة سورة
(العادايت) بصوت حسن.
أن حتفظ التلميذة سورة

(العادايت) حفظاً جيداً

الكتاب المدرسي

أن تذكر التلميذة اسم سورة
(الزلزلة) بعد الشرح.

شرائح
الباوربوينت

الــــــــــــزلزلـــــــــــــة

-8التقويم (

)

(العادايت) يف املصحف.

أن حتدد التلميذة موقع سورة
(الزلزلة) يف املصحف.

أن تنطق التلميذة كلمات سورة

(الزلزلة) نطقاً سليماً.
أن تتلو التلميذة سورة (الزلزلة)
بصوت حسن.

أن حتفظ التلميذة سورة (الزلزلة)
حفظاً جيداً.

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

ﺱ ما اسم السورة؟.

ﺱ حددي موقع سورة

(العادايت) ابملصحف.

• املتابعة والتصويب.

• االستماع والتصويب

التسميع والتصويب

ﺱ ما اسم السورة؟.

ﺱ حددي موقع سورة (الزلزلة)
ابملصحف.

•
•

املتابعة والتصويب.
االستماع والتصويب.

التسميع والتصويب

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  72ساعة)
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

