القرآن الكريم
الصف األول االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد
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•
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أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من
خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا
عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر
اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

• 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.
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مصادر التع ُّلم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

القرآن الكريم 1ب

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
سورة العاديات {}5 - 1
كم عدد سور القرآن الكريم؟

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

انصتي لتالوة اآليات الكريمة إنصاتا ً جيداً.

تقويم قبلي

رددي اآليات الكريمة بعد قراءة
معلمتك بطريقة صحيحة مضبوطة
ِ
بالشكل.

تقويم بنائي

رابط تفاعلي

التقويم

حاولي فهم واستنتاج معاني الكلمات
الصعبة التي وردت باآليات الكريمة.

تقويم ختامي

أن تنصت التلميذة لتالوة اآليات الكريمة إنصاتا ً أقسم التلميذات إلى أربعة مجموعات وفق أعداد التلميذات على أن ال تتعدى المجموعة
جيداً.
خمس تلميذات وأن أوزع التلميذات وفق مستوياتهن الدراسية في المادة ،ثم أوزع
أن تردد التلميذة اآليات الكريمة بعد قراءة
عليهن أوراق صغيرة معدة من قبل لكي تسجل كل مجموعة األخطاء في التالوة،
معلمتها بطريقة صحيحة مضبوطة بالشكل.
ويستمعن الجميع لتالوتي لآليات أو المسجل.
أن تحاول التلميذة فهم واستنتاج معاني الكلمات
أقوم بقراءة صامتة لمدة خمس دقائق إلى سبع دقائق ،ثم يقرئن التلميذات في كل
الصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
مجموعة بالترتيب ويسجلن األخطاء ويعرضنها على زميالتهن حتى ينتهي الجميع.
أن تستمع التلميذة لشرح مختصر لمضمون
بعد قراءة اآليات وترتيلها أبدأ بسؤال التلميذات عن الكلمات التي لم يفهمن معناها
اآليات الكريمة من معلمتها.
أثناء التالوة ،وأشرح لهن معناها مع إعطاءهن الفرصة الستنتاج المعنى الصحيح من
أن تناقش التلميذة معلمتها فيما يستفاد من
الشرح ،وإذا لم يتم تحقيق الهدف من الشرح أقوم بوضع الكلمات في جمل حتى يسهل
اآليات.
عليهن فهمها.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
بعد أن أتأكد من فهم التلميذات لشرح اآليات ،أسألهن بعض األسئلة ضمن الدرس
أن تطبق التلميذة تعاليم القرآن الكريم.
الخبرات السابقة
وأتركهن يتشاركن في إيجاد اإلجابة:
س :1بما أقسم هللا تعالى في بداية اآليات؟
س :2بيني حكم من أقسم بغير هللا.
من خالل ما سبق أسأل التلميذات عما يمكن أن يستفدن من اآليات ،مع إعطاءهن
مراجعة ما سبق دراستة
الفرصة للنقاش والمحاورة في نطاق األدب والنظام.
أقوم بتوزيع ورقة العمل الخاصة بالدرس بعد االنتهاء من شرحه ،وأساعد التلميذات
في اإلجابة عن األسئلة الواردة بالورقة.
معلومة إثرائية
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

استمعي لشرح مختصر لمضمون
معلمتك.
اآليات الكريمة من
ِ
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

⃝

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
❑كتابة
❑قراءة
❑تحدث
❑استماع
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

❑تفكير
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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
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