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

ومحور
سورة المزمل مكية ،وهي تتناول جانبا ً من حياة الرسول األعظم صلى هللا عليه وسلم ،في تبتله ،وطاعته ،وقيامه الليل ،وتالوته لكتاب هللا عز وجل،
ُ
المزمل".
السورة يدور حول الرسول عليه الصالة والسالم ،ولهذا سميت "سورة
ِّ

الوسيلة

آلة التسجيل  -القرآن الكريم  -السبورة

المكتسبات

األهداف السلوكية

الطريقة

قدددادرة بددإذن هللا على:

 -1أن كتلددددو التلميدد د ة ا يددددات
كالوة صحيحة مجودة ومركلة.

 -2أن كطبددا التلمي د ة األحكددا
التجويدية أثناء التالوة.

 -3أن كفسدددر التلميد د ة معددداني
المفدددردات بعدددد كقريدددب المعندددى

لها.

 -4أن كشرح الطالبة مضدمون
ا يات شرحاً مبسطاً.

 -5أن كسدددمل الطالبدددة ا يدددات

غيبياً دون أخطاء.

 -6أن كحددددرط الطالبددددة علددددى
حفظ القرآن الكريم وكعلمه.

قياسية

التدريب على حفظ آيات القرآن الكريم

المحتوى

أنه بانتهاء الددرس ككدون الطالبدة

الواجب

سورة المزمل ( )5 – 1حفظ

بسم هللا الرحمن الرحيم

ص
صفَهُ أَ ْو ا ْنقُ ْ
{ يا أَيُّ َها ا ْل ُم َّز ِّملُ()1قُ ِّم اللَّ ْي َل إِّالً قَ ِّليالً()2نِّ ْ
سنُ ْل ِّقي
ِّم ْنهُ قَ ِّليالً()3أَ ْو ِّز ْد َ
علَ ْي ِّه َو َرتِّ ِّل ا ْلقُ ْرآنَ تَ ْرتِّيالً()4إِّنَّا َ
علَ ْيكَ قَ ْوالً ثَ ِّقيالً(})5
َ
{يَا أَيُّهَا ا ْل ُم َّز ِّملُ} أي يا أيها المتلفف بثيابه
{قُ ِّم اللَّ ْي َل إِّالً قَ ِّليالً} أي دع التزمل والتلفف ،وانشط لصالة
الليل وتبليغ دعوة ربك للناس
َ
علَ ْي ِّه} أي قم للصالة
ص ِّم ْنهُ قَ ِّليالً * أ ْو ِّز ْد َ
صفَهُ أَ ْو ا ْنقُ ْ
{نِّ ْ
والعبادة نصف الليل ،أو أقل من النصف قليالً ،أو أكثر من
النصف
{و َرتِّ ِّل ا ْلقُ ْرآنَ تَ ْرتِّيالً} أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل
َ
قراءة تثبت وتؤَدة وتمهل ،ليكون عونا ً لك على فهم
القرآن وتدبره
علَ ْيكَ قَ ْوالً ثَ ِّقيالً} أي سننزل عليك يا محمد
سنُ ْل ِّقي َ
{ ِّإنَّا َ
ٌ
كالما ً عظيما ً جليالً ،له هيبة وروعة وجالل ،إنه كالم
الملك العالَّم
ً
ً
{قَ ْوالً ثَ ِّقيالً} يعني كالما عظيما ،وقيل المراد ما في القرآن
من األوامر والنواهي ،التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على
المكلفين

أنشطة وإجراءات التعليم والتعلم

التقويم المرحلي

التقويم النهائي

* كتحقا أهداف الدرس من خالل:

 -1القددددراءة النموذجيدددددة مدددددن قبلدددددي يعقبهدددددا

اإلنصات لة التسجيل ثدم الدتالوة الزمريدة ثدم  -1اكدددددل ا يدددددات كدددددالوة
الفردية من قبل المجيدات.
صحيحة مجودة ومركلة.

 -2أنوه إلى بعض أحكا التجويد التدي ننبيدي

مراعاكهددا أثندداء الق دراءة مددل كصددويب األخطدداء  -2طبقددددددددددي األحكددددددددددا
الشائعة التي يقعن فيها.
التجويدية أثناء التال وة.

 -3أسأل الطالبات عن معاني بعدض الكلمدات

▪ مددن خددالل متابعددة
كدددددددددالوة الطالبدددددددددات

الد دواردة با يدددات وأفسددددر لهدددن هد د ه الكلمددددات  -3فسدددددددددددر معددددددددددداني
وكصدددحيح مدددا يقعدددن
وأوضح لهن المعنى.
المفردات المعروضة.

 -4أطلددب مددن بعددض الطالبددات شددرح ا يددات
على ضوء التفسير السابا للمفردات.

 -4اشددددددرحي مضددددددمون

 -5أطلب مدن الطالبدات كسدميل ا يدات غيبيداً ا يات شرحاً مبسطاً.
بعد حفظها مل الحرط علدى عدد الوقدوع فدي

أخطاء وذلك من خالل الحفظ الجيد.

 -6أحددا الطالبددات علددى الحددرط علددى حفددظ
كتاب هللا كعالى وكعلم القرآن الكريم.

 -5سمعي ا يدات غيبيداً
دون أخطاء.

فيه من أخطاء.

ن
معلمي و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن”
األخوة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
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الثان
ي
ي
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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
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