القرآن الكريم
الصف األول االبتدائي
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

•

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

•

إتقان الطالبات تــالوة اايــات والســور القرننيــة مــن حيــت ضــب الحركــات ونطــو الكلمــات والحــرو
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 وندابه

•

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 نداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .

•
•

زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما تتلونه من نيات
تعويد الطالبات تطبيو أحكام التجويد عمليا

والجمــل نطقــا

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

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
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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
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األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ
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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

بطاقة تخطيط الدروس لمادة القرآن الكريم
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة العاديات؟
سبب نزول
حديث جاري
قصة
التهيئة:

الصف1 :ب ف2

أهداف الدرس وتشمل:
الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة،
األمن القاري ،تعظيم البلد الحرام)
•
•
•
•
•

تتلو اآليات الكريمة من سورة (العاديات) اآليات ()6-1
تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.

استراتيجيات التدريس
والتعلم النشط
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني
والقيم النبوية

أسئلة

الموضوع :حفظ سورة العاديات

المادة :القرآن الكريم
عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس
سير الحصة الدراسية:
• اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
• القراءة الجهرية من المعلمة لآليات.
• القراءة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
• التالوة الفردية من التلميذات المجتهدات.
• الشرح اإلجمالي لآليات.
• القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
والوجداني).
• التسميع الفردي للتلميذات (حفظ).

أخرى ...................
التقويم

•
•
•
•
•

ات ِل اآليات الكريمة من سورة (العاديات) اآليات ()6-1
تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

نقد الدرس

• يدون في األسطر الخالية في خانة أهداف الدرس األهداف المتعلقة بالمعنى العام لآليات والجانب الوجداني ،وكذلك ما يقابلها في خانة التقويم.

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
َ ا َ
ّ ا اَ ُ ا
اّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ه
يس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
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