اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية
تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،
ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

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.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها
وغــرسحب 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 حياتها.

األهداف العامة للمواد الشرعية
)1التخلق بالقرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامها.
)2تشووويق الطالبووة إلووى اووراءق القوورآن لقوود اووال الرسووول سوولى ن ليووه وسوولم ن
اراءقالقرآن وحفظه أدخله ن تعوالى الننوة و عوفعه لور شورق مون أهلوه "بيتوه "كول
وجبتله النار)).
)3إتقان كتاب ن من حيث ضبط الحركوا والسوكنا ونطوق الحورو الصوحيحة ومون
ذلك إخراج كل حر مون مخرجوه وإ طواءق حقوه ومسوتحقه مون الصوفا وذلوك لقولوه
تعالى ورتل القرآن ترتيال)).
)4تفهم كالم ن ومعانيه والتأثر لقوله تعالى كتاب أنزلناق مبارك ليتدربوا آياته وليتذكر
أولوا األلباب)).
)5الخشوع القلبر واالطمئنان النفسر واالنقياد ألحكامه تعالى لر السر والعالنية.
)6اإليمان بنبوق محمد سلى ن ليه وسلم وأتباع هديه.
)7ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم.

األهداف العامة لمادة التجويد
 -1تثبيت العقيدق اإلسالمية لر نفوس الطالبا وتوثيق الصلة بينهم وبين ن ز وجل ن
طريق الممارسة العملية للعبادا .
 -2تبصير الطالبا بأهمية النانب العملر من الدين ممثالً لر العبادا والتأكيد لى أنه جزء
متمم للعقيدق.
 -3تعريف الطالبا بالعبادا وأحكامها وعروطها وكل ما يتصل بها مما ينعل العبد متفقها ً لر
دينه وا يا ً له مدركا ً ألحكامه.
 -4تدريب الطالبا لى ممارسة العوبادا وتعويدهم ليها بحيث تصبح جزء من سلوكهم
وواجبا ً يشعرون بضرورق أدائه كلما حان واته.
 -5اكتساب الطالبا كثيرا ً من الفضائل واآلداب كالطا ة والنظام والنظالة وحسن المظهر
وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف لى اآلخرين.
-6

و تعريف الطالبا ببعض المعامال التر تمر بهم لر حياتهم اليومية وأحكامها وعروطها
وآدابها وبيان بعض المسائل نها.

توزيع منهج مادق تالوق القرآن الكريم وتنويدق)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

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
16
18-17

األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/9/17هـ
الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

للصف السادس االبتدائر)
الدروس

 -14التنويد :لضائل بعض سور القرآن الكريم
 -14التوالوق :سورق سبأ من اآلية  )1إلى اآلية )14
 -15التنويد :لضائل بعض آيا القرآن الكريم
 -15التوالوق :سورق سبأ من اآلية  )15إلى اآلية )30
 -16التنويد :تفخيم الم لفظ الناللة ن ) وترايقها
 -16التوالوق :سورق سبأ من اآلية  )31إلى اآلية )45
 -17التنويد :تفخيم الراء
 -17التوالوق :سورق سبأ من اآلية  )46إلى اآلية  )8من سورق األحزاب
 -18الحفوووظ :سورق الملك من اآلية  )1إلى اآلية )19
 -19التنويد :ترايق الراء
 -19التوالوق :سورق األحزاب من اآلية  )9إلى اآلية )20
 -20التنويد :أحكام القلقلة
 -20التوالوق :سورق األحزاب من اآلية  )21إلى اآلية )31
اختبار الفترق الثالثة
 -21التنويد :كيفية اراءق بعض الكلما القرآنية المكتوبة بالرسم العثمانر
 -21التوالوق :سورق األحزاب من اآلية  )32إلى اآلية )40
 -22التنويد :بعض األخطاء الشائعة لر تالوق القرآن الكريم
 -22التوالوق :سورق األحزاب من اآلية  )41إلى اآلية )52
 -23التنويد :تنويد سورق الفاتحة
 -23التوالوق :سورق األحزاب من اآلية  )53إلى اآلية )68
 -24الحفوووظ :سورق الملك من اآلية  )20إلى نهاية السورق
 -25التنويد :تنويد سورق الفاتحة
 -25التوالوق :من اآلية  )69من سورق األحزاب إلى اآلية  )14من سورق السندق
 -26التنويد :الما الواف لر المصحف الشريف
 -26التوالوق :سورق السندق من اآلية  )15إلى نهاية السورق
اختبار الفترق الرابعة
مراجعة امة
االختبارا

مالحظا

الصف

المــــادة

السادس ابتدائي

تالوة القران وتجويده

الوحدق

الرابعة عشرة فضائل بعض سور القرآن الكريم

ملخص الوحدق

اذكري بعض فضائل سور القرآن الكريم .

التاريخ
الحصة

الفترق الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهدا

األهدا
❖
❖
❖

األلكار الكبرى األلهام البااية)
الفكرق الكبرى :القرآن الكريم هو ألضل الكتب التر أنزلهوا ن تعوالى لوى
رسله ليهم الصالق والسالم واد خص ن تعالى بعض سور القرآن الكريم
وآياتووه بمزيوود موون لضوول تنويهووا بمكناتهووا وعوورلها ومنهووا سووور الفاتحووة
والملك والكالرون واإلخالص والمعوذتين .
ستفهم المتعلما أن :
❖ لضل سورق الفاتحة
❖ لضل سورق الملك
❖ لضل سورق الكالرون
❖ لضل سورق اإلخالص
لضل سورق الفلق والناس

العامة  :يتواع من الطالبة بعد دراسة هذق الوحدق أن :
تسمر السور التر خصها ن تعالى بمزيد لضل
تميز بين لضائل السور
تورد األدلة لى لضائل السور
تتلو سورق سبأ من اآلية رام  ) 1حتى اآلية رام  ) 14تالوق منودق .

السؤال األول  :ما لضل سورق الفاتحة ؟
السؤال الثانر  :بينر لضل سورق الفلق والناس .
السؤال الثالث  :وضحر لضل سورق اإلخالص .

أربع حصص

المعرلة والمهارا الرئيسية التر سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدق

الرئيسية

األسئلة األساسية:

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المتعلما :

ستعر
• لضل سورق الفاتحة
• لضل سورق الملك
• لضل سورق الكالرون
• لضل سورق اإلخالص
• لضل سورق الفلق والناس
تالوق اآليا تالوق متقنة

ستكون المتعلما اادرا
 ذكر لضل سورق الفاتحة
 بيان لضل سورق الملك
 معرلة لضل سورق الكالرون
 توضيح لضل سورق اإلخالص
بيان لضل سورق الفلق والناس

لى :

الخطوق : 2
المهمة األدائية

الخطوق : 3

تحديد البراهين واألدلة لى تحقق نواتج التعلم
المحكا الرئيسية

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية

o
o
o

* مل أبحاث
من االنترنت
نا لضل

سورق
الفاتحة .
*أن تحضر
الطالبا اصة
توضح لضل

سورق الملك
.

o

تحقيق درجا
متقدمة لر
االختبارا .
القدرق لى حل
أسئلة التدريبا
بالكتاب المدرسر .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

خبرا التعليم والتعلم

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلر .
* اختبارا لنائية
اصيرق .
o
* التذكير االكاديمر
* المفكرا
كتابة تلخيص .
* اختبارا طويلة o .
* المالحظا *
تقويم ذاتر
o
o
o
o

مدخل وتمهيد إلثارق انتباق الطالبا بعرض بعض األسئلة واألنشطة
المتعلقة بموضوع الوحدق .
إبراز األلكار واإللهام البااية للوحدق بتقديم األسئلة األساسية مع منااشة
المهما األدائية التر تعمل لى تحقيق هذق األهدا واإللهام .
رض المعرلة والمهارق والخبرق التعليمية المراد إكسابها للطالبا
بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدق تلو األخرى وذلك حسب
إستراتينية التدريس المناسبة وهر كالتالر :
من خالل العمل لى عكل منمو ا تعاونية وبعد رض اآلية الكريمة ,
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َلي ِه ْم َوالَ الضَّا ِلينَ { ، ) }7أطلب من الطالبا توضيح لضل سورق
الفاتحة .
أادم للطالبا رض بور بوينت ن لضل سورق اإلخالص  ،أطلب من
الطالبا اراءق العرض جيدا ً ومنااشة المعلوما التر ورد ليه لر
محاولة منهن لتحديد لضل سورق اإلخالص مع توضيح الهد منه
ومبرراته.
أادم للطالبا مطوية ن لضل سورق الملك والكالرون  ،اطلب من
الطالبا اراءق المطوية بطريقة ملية مركزق تعتمد لى تحليل
المعلوما التر ورد بها من خالل إستيعاب العالاا بين العناوين
الرئيسة والفر ية للخروج بمفهوم عامل ن لضل سورق الملك والكالرون
.
أطلب من الطالبا جمع معلوما ن لضل سورتر الفلق والناس ويتم
ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أادم
الطالبا المعلوما لر عكل مقال كتيب سغير ال يزيد ن شرين سطراً.
أطلب من الطالبا كتابة اصة اصيرق ن لضائل بعض سور القرآن
الكريم مع توضيح الهد من كتابة القصة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومنااشة المنمو ا ليها .
تختتم الوحدق بتقييم ذاتر للطالبا لر تلك الوحدق .

ستقوم المتعلما بمايأتر

ستقوم المعلمة بما
يأتر

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتينية
التدريس تعلم
تعاونر – طريقة
* المنااشة والحوار.

إلقائية– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومنااشة

* مل مطوية .

– تفكير نااد

* كتابة اصة.

* اراءق نموذجية

* تنفيذ نشاطا كتابر الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة لر رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المنمو ا .

* جمع المعلوما

*إ داد أورق
العمل.
*إ داد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

مبتدئ

نام
ِ

كفء

التواعا

ناسر اصة

استو بعض ناسر
القصة والتقد الى الربط
بين ناسرق

استو اغلب ناسر
القصة ولم يكن الربط
بين ناسرق لى درجة
واحدق من القوق

استو جميع ناسر القصة ولم يكن الربط بين
ناسرق لى درجة واحدق من القوق

األسلوب

اختار األسلوب المباعر
لر كتابة القصة

اختار األسلوب المباعر
لر كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق لر كتابة القصة وابتعد ن
االسلوب المباعر

المحتوى

اعتمل جانب واحد
لقت بعض من
األحوال

اعتمل لى اغلب
األحوال

اعتمل جميع األحوال

متميز
استو

جميع ناسر القصة ق وكان الربط بين
جميع العناسر وبنفس القوق

اختار األسلوب المشوق لر كتابة القصة وابتعد
ن المباعرق

اعتمل جميع األحوال مع التد يم بدالئل

الشواهد واألدلة ومنموع النقاط

الصف

اسم الوحدة

مهمتك :

السادس ابتدائي

معلمة

هو

الهد

د

الدور

ج

النمهور

طالبا المدرسة أو المنتمع

م

المواف
الناتج
واألداء
والغرض

السياق الذي تند نفسك ليه هو  :سياق المقرر العلمر

الهد

 :توظيف الدروس اللغوية

ع

معايير
ومحكا
النناح

أنت  :معلمة متميز.
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ رسم القصة والملصق .
❖ اإللمام بنوانب القصة والملصق .
❖ إجرائه بطريقة مشواه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ النانب اللغوي واإلبدا ر واألدبر .

المهمة األدائية :

المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة عيقة  ,وسلسة وتحقق
الفائدق والمتعة للقارئ .

ا

تتمثل مهمتك لر :

تتمثل مهمتك لر كتابة اصة ن لضائل بعض
سور القرآن الكريم و مل مطوية ن :
لضل سورق اإلخالص  ،لضل سورق الفاتحة ،
لضل سورق الملك )

جدول تنظيم التدريس
المكون الموضوع )

اليوم

التاريخ

المكون الموضوع )

14 / /هو

❖ المدخل والتمهيد .

14 / /هو

❖ رض األلكار البااية واألسئلة األساسية.

14 / /هو

❖ تقسيم المنمو ا وتوزيع جدول التعلم
ومنااشة لر مفردا وخبرا الوحدق.

14 / /هو

❖ توزيع البروعور ومنااشته.

14 / /هو

❖ لضائل بعض سور القرآن الكريم - .تالوق سورق
سبأ من اآلية رام  ) 1حتى اآلية رام - . ) 5
تالوق سورق سبأ من اآلية رام  ) 6حتى اآلية
رام  - . ) 9تالوق سورق سبأ من اآلية رام
 ) 10حتى اآلية رام ) 14

14 / /هو

❖ خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية

14 / /هو

❖ مسابقة المنمو ا والفصول.

14 / /هو

❖ اختبار وتقويم ذاتر .

14 / /هو

خاتمة الوحدق

مل ملصق– -اصة)

14 / /هو

الحصة

الفصل

التوايع

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

