القرآن الكريم
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

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 (تالوة)
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

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 الخامس االبتدائي

للعام الدراسي 1442هـ

الفصل الدراسي الثاني

الدروس
تالوة اآليات من سورة النمل من  - 12/1تالوة اآليات من سورة النمل من 25/13
تالوة اآليات من سورة النمل من 38/26
تالوة اآليات من سورة النمل من  - 50/39تالوة اآليات من سورة النمل من 63/51
تالوة اآليات من سورة النمل من 79/64
تالوة اآليات من سورة النمل من  - 93/80تالوة سورة الشعراء من 12/1
تالوة سورة الشعراء 25/13
تالوة سورة الشعراء  - 37/26تالوة سورة الشعراء 50/38
تالوة سورة الشعراء 65/51
تالوة سورة الشعراء  - 80/66تالوة سورة الشعراء 95/81
تالوة سورة الشعراء 115/96
تالوة سورة الشعراء من  - 128/116تالوة سورة الشعراء من 144/129
تالوة سورة الشعراء من 160/145
تالوة سورة الشعراء  - 175/161تالوة سورة الشعراء 190/176
تالوة سورة الشعراء 205/191
تالوة اآليات سورة الشعراء  - 217/206تالوة اآليات سورة الشعراء 227/218
تالوة اآليات من سورة الفرقان من 8/1
تالوة اآليات من سورة الفرقان من  - 17/9تالوة اآليات من سورة الفرقان من 28/18
تالوة اآليات من سورة الفرقان من 40/29
تالوة اآليات من سورة الفرقان من  - 53/41تالوة اآليات من سورة الفرقان من 66/54
تالوة اآليات من سورة الفرقان من 77/68
تالوة اآليات من سورة النور من  - 10/1تالوة اآليات من سورة النور من 20/11
تالوة اآليات من سورة النور من 30/21
تالوة اآليات من سورة النور من  - 40/31تالوة اآليات من سورة النور من 53/41
تالوة اآليات من سورة النور من 64/54
تالوة اآليات من سورة المؤمنون  - 12/1تالوة اآليات من سورة المؤمنون 24/13
تالوة اآليات من سورة المؤمنون 36/25
تالوة اآليات من سورة المؤمنون  - 48/37تالوة اآليات من سورة المؤمنون 60/49
تالوة اآليات من سورة المؤمنون 72/61
تالوة اآليات من سورة المؤمنون من  - 86/73تالوة اآليات من سورة المؤمنون من 100/87
تالوة اآليات من سورة المؤمنون من 118/101

مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس

تالوة سورة النمل من اآلية ( )1إلى
اآلية ()18

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى .......

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة

أجهزة عرض
مراجع ودوريات

التقويم الختامي

مجسمات

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فلم تعليمي

كم عدد آيات سورة النمل؟

المحتوى وفرض الدرس

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ين ( )1هُدًى َوبُش َْرى ِل ْل ُمؤْ مِ نِينَ
آن َو ِكتَا ٍ
ب ُمبِ ٍ
أن تتلو التلميذة سورة النمل قال تعالى( :طس تِ ْلكَ آيَاتُ ا ْلقُ ْر ِ
من اآلية ( )1إلى اآلية ( )2( )18الَّ ِذينَ يُقِي ُمونَ الصَّالةَ َويُؤْ ت ُونَ َّ
الزكَاةَ َوهُ ْم ِباآلخِ َر ِة هُ ْم يُو ِقنُونَ (ِ )3إنَّ
الَّ ِذينَ ال يُؤْ مِ نُونَ بِاآلخِ َر ِة َزيَّنَّا لَ ُه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم َف ُه ْم يَ ْع َم ُهونَ ( )4أ ُ ْولَئِكَ الَّ ِذينَ
تالوة صحيحة مجودة.
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ب َوهُ ْم فِي اآلخِ َر ِة هُ ْم األ َ ْخ َ
َ
ُ
ْ ُ
ِ
معاني الكلمات:
أن تذكر التلميذة معاني الكلمات
هاد من الضاللة
هُدًى
الجديدة والصعبة التي وردت
بشارة للمهتدين
َوبُش َْرى
باآليات الكريمة.
يَ ْع َم ُهونَ
يضلون ويتحيرون
مضمون اآليات:
▪ وهي آيات ترشد إلى طريق الفوز في الدنيا واآلخرة ،وتبشر بحسن
أن تستنبط التلميذة أبرز
صدَّقوا بها ،واهتد َْوا بهديها ،الذين يقيمون
الثواب للمؤمنين الذين َ
الدروس والعبر المستفادة من
الصلوات الخمس كاملة األركان ،مستوفية الشروط ،ويؤدون الزكاة
اآليات الكريمة.
المفروضة لمستحقيها ،وهم يوقنون بالحياة اآلخرة ،وما فيها مِ ن
ثواب وعقاب.
َّ
سنا لهم أعمالهم
▪ إن الذين ال يُصَدِقون بالدار اآلخرة ،وال يعملون لها ح َّ
متحيرين .أولئك الذين لهم
السيئة ،فرأوها حسنة ،فهم يترددون فيها
ِ
ً
س ًرا وذُالً وهزيمة ،وهم في اآلخرة أشد
العذاب السيِئ في الدنيا قتالً وأ َ ْ
الناس خسرانًا.

أدوات التقويم

تالوة القرآن الكريم (5ب) مدارس
التحفيظ

التاريخ

نشاط
تالوة اآليات الكريمة
بشكل فردي

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

نشاط
البحث والتناقش حول
 oالخرائط الذهنية
أبرز الدروس والعبر
المستفادة من اآليات
 oالتعلم الذاتي
الكريمة من خالل تقسيم
تلميذات الصف إلى
 oالتعلم التعاوني
مجموعات

ات ِل سورة النمل من اآلية
( )1إلى اآلية ( )18تالوة
صحيحة مجودة.
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

تقييم الهدف

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
كتابة اآليات الكريمة بكراسة الواجب.
اسم المعلمة.......................................... /

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

