القرآن الكريم
الصف السادس االبتدائي
التحضير بالطريقة العرضية

أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
.2
 .3تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
.4
 .5تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
.6

 .7تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
.8
 .9تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
.10
 .11تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
.12
 .13تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
.14
 .15توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
.16
.17إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

توقيع مديرة المدرسة/
..........................................................................

األهداف العامة لتدريس المواد اإلسالمية
o
o
o
o
o
o
o

تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقة في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم
o
o
o
o

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط.
تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

توقيع مديرة المدرسة/
.................................................................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (حفظ)
األسبوع

التاريخ
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إلى
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األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

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

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

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

للصف السادس االبتدائي

للعام الدراسي 1442

الفصل الدراسي الثاني

الدروس
حفظ اآليات من سورة الحج من  - 12/1حفظ اآليات من سورة الحج من 24/13
حفظ اآليات من سورة الحج من 36/25
حفظ اآليات من سورة الحج من  - 48/37حفظ اآليات من سورة الحج من 60/49
حفظ اآليات من سورة الحج من 70/61
حفظ اآليات من سورة الحج من  - 78/71حفظ اآليات من سورة األنبياء من 10/1
حفظ اآليات من سورة األنبياء من 20/11
حفظ اآليات من سورة األنبياء من  - 30/21حفظ اآليات من سورة األنبياء من 40/31
حفظ اآليات من سورة األنبياء من 50/41
حفظ اآليات من سورة األنبياء من  - 60/51حفظ اآليات من سورة األنبياء من 70/61
حفظ اآليات من سورة األنبياء من 80/71
حفظ اآليات من سورة األنبياء من  - 90/81حفظ اآليات من سورة األنبياء من 100/91
حفظ اآليات من سورة األنبياء من 112/101
حفظ اآليات من سورة طه من  - 10/1حفظ اآليات من سورة طه من 20/11
حفظ اآليات من سورة طه من 30/21
حفظ اآليات من سورة طه من  - 40/31حفظ اآليات من سورة طه من 50/41
حفظ اآليات من سورة طه من 60/51
حفظ اآليات من سورة طه من  - 70/61حفظ اآليات من سورة طه من 80/71
حفظ اآليات من سورة طه من 90/81
حفظ اآليات من سورة طه من  - 100/91حفظ اآليات من سورة طه من 110/101
حفظ اآليات من سورة طه من 120/111
حفظ اآليات من سورة طه من  - 135/121حفظ اآليات من سورة مريم من 15/1
حفظ اآليات من سورة مريم من 30/16
حفظ اآليات من سورة مريم من  - 45/31حفظ اآليات من سورة مريم من 60/46
حفظ اآليات من سورة مريم من 75/61
حفظ اآليات من سورة مريم من  - 87/76حفظ اآليات من سورة مريم من 98/88
حفظ اآليات من سورة الكهف من 15/1
حفظ اآليات من سورة الكهف من  - 30/16حفظ اآليات من سورة الكهف من 45/31
حفظ اآليات من سورة الكهف من 60/46
حفظ اآليات من سورة الكهف من  - 75/61حفظ اآليات من سورة الكهف من 95/76
حفظ اآليات من سورة الكهف من 110/96

مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

الـمـادة

قرآن كريم
6ب حفظ

الموضوع

حفظ اآليات من سورة الحج من .12/1

الـدرس

1

التهيئة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

المكتسبات

تالوة اآليات– معرفة معاني المفردات– مضمون
اآليات– حفظ اآليات.

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تنصت التلميذة لتالوة
اآليات الكريمة إنصاتا ً
جيداً.
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أعرض على التلميذات تالوة لآليات الكريمة من
خالل شريط كاسيت وأقوم بتكرار هذه التالوة عدة
مرات حتى يالحظنها التلميذات ويعتمدن على
طريقة القارئ ويقلدنها.

انصتي لتالوة اآليات الكريمة
إنصاتا ً جيداً.

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصو ٍ
ت
عالي وواضح يصل لمسامع التلميذات أحافظ فيها
على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار ثالث
تلميذات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث تقوم
كل تلميذة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
تلميذات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.

اقرئي اآليات الكريمة قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.

أن تقرأ التلميذة اآليات
الكريمة قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.

أن تذكر التلميذة معاني
المفردات الصعبة
والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

أن تبين التلميذة
بإختصار مضمون اآليات
الكريمة.

•

•

•
•
•

معاني الكلمات:
متمرد متجرد من كل خير
َم ِري ٍد
ا
اتبعه وقلده
َم ْن ت َ َواله
في شك
ب
فِي َر ْي ٍ
من قطرة من ماء مهين
مِ ْن نُّ ْطفَ ٍة
م ْ
قطعة لحم قدر ما يمضغ
ضغَ ٍة
مصورة خلقا تاما
ُّم َخلاقَ ٍة
َو َ
ا
َ
تسقط قبل تمام الخلق
غي ِْر م َخلق ٍة
تحركت بالنبات وحيت
ا ْهت َ ازتْ
ارتفعت وانتفخت
َو َربَتْ
ذل وهوان
خِ ْزي
شرح اآليات:
يا أيها الناس احذروا عقاب هللا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه,
إن ما يحدث عند قيام الساعة من أهوال وحركة شديدة لألرض,
تتصدع منها كل جوانبها ,شيء عظيم ,ال ي ْقدر قدره وال يبْلغ
كنهه ،وال يعلم كيفياته إال رب العالمين.
يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدة رضي َعها الذي ألقمته ثديها؛
سقط الحامل حملها من الرعب ,وتغيب
ِل َما نزل بها من الكرب ,وت ْ
عقول للناس ,فهم كالسكارى من شدة الهول والفزع ,وليسوا
بسكارى من الخمر ,ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم
وإدراكهم.
وبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون ويشككون في قدرة
هللا على البعث; جهال منهم بحقيقة هذه القدرة ,واتباعًا ألئمة
الضالل من كل شيطان متمرد على هللا ورسله.
قضى هللا وقدار على هذا الشيطان أنه ي ِضل كل من اتبعه ,وال
يهديه إلى الحق ,بل يسوقه إلى عذاب جهنم الموقدة جزاء
اتباعه إياه.
يا أيها الناس إن كنتم في شك من أن هللا يحيي الموتى فإناا خلقنا
أباكم آدم من تراب ,ثم تناسلت ذريته من نطفة ,هي المن ُّي يقذفه
الرجل في رحم المرأة ,فيتحول بقدرة هللا إلى علقة ,وهي الدم
األحمر الغليظ ,ثم إلى مضغة ,وهي قطعة لحم صغيرة َقدْر ما
ي ْمضَغ ,فتكون تارة مخلاقة ,أي تامة الخلق تنتهي إلى خروح
الجنين حيًا ,وغير تامة الخلق تارة أخرى ,فتسقط لغير تمام؛

أشرح للتلميذات باستخدام السبورة توضيح
المعاني والمفردات الصعبة والجد يدة التي وردت
باآليات الكريمة ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم
استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار
والمناقشة ثم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في
كراساتهن.

اذكري معاني المفردات
الصعبة والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

أسلط األضواء على مضمون اآليات الكريمة من
خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل
اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار
والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب التلميذات
لما شرحته من خالل سؤال التلميذات وتقييم
إجاباتهن.

بيني بإختصار مضمون اآليات
الكريمة.

أن تحفظ التلميذة اآليات
الكريمة حفظا ً جيداً.

أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتجه التلميذة نحو
التخلق بخلق القرآن
الكريم.
الـواجــب

لنبين لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق ,ونبقي في األرحام
ِ
ما نشاء ,وهو المخلاق إلى وقت والدته ,وتكتمل األطوار بوالدة
صغارا تكبَر حتى تبلغ األشد ,وهو وقت الشباب
األجناة أطفاال
ً
والقوة واكتمال العقل ,وبعض األطفال قد يموت قبل ذلك,
وبعضهم يكبَر حتى يبلغ سن الهرم و َ
ض ْعف العقل; فال يعلم هذا
ً
المع امر شيئ ًا مما كان يعلمه قبل ذلك .وترى األرض يابسة ميتة
ال نبات فيها ,فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه,
وارتفعت وزادت الرتوائها ,وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات
الحسن الذي يَس ُّر الناظرين.
• ذلك المذكور مما تقدام من آيات قدرة هللا تعالى ,فيه داللة قاطعة
على أن هللا سبحانه وتعالى هو الرب المعبود بحق ,الذي ال
تنبغي العبادة إال له ,وهو يحيي الموتى ,وهو قادر على كل
شيء.
• وأن ساعة البعث آتية ,ال شك في ذلك ,وأن هللا يبعث الموتى مِ ن
قبورهم لحسابهم وجزائهم.
• ومن الكفار َمن يجادل بالباطل في هللا وتوحيده واختياره رسوله
صلى هللا عليه وسلم وإنزاله القرآن ،وذلك الجدال بغير علم ،وال
بيان ،وال كتاب من هللا فيه برهان وحجة واضحة ،الويًا عنقه
في تكبر ،معرضًا عن الحق ؛ ليصد غيره عن الدخول في دين
هللا ،فسوف يلقى خزيًا في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره،
ونحرقه يوم القيامة بالنار.

اكتبي اآليات الكريمة مرتين بكراسة الواجب.

أكلف التلميذات بحفظ اآليات حفظا ً متقناً ،على
أن أقوم بتسميعها لهن الدرس القادم.

احفظي اآليات الكريمة حفظا ً
جيداً.

أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ثم
أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

التقويم النهائي

بيني فيما ال يزيد عن سطرين أهم ما تناقشه اآليات
الكريمة.

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

