سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية للمرحلة االبتدائية
أهداف التعليم االبتدائي
 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفسه الطفل ورعايته برتبية إسالمية متكاملة ،يف خلقه ،وجسمه ،وعقله ،ولغته ،وانتمائه إىل أمة اإلسالم. -تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه آبداب السلوك والفضائل.

 تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية ،واملهارة العددية ،واملهارات احلركية. -تزويده ابلقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف ا ملوضوعات.

 -تعريفه بنعم هللا عليه يف نفسه ،ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية ،ليحسن استخدام النِّ َعم ،وينفع نفسه وبيئته.

 -تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه البتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

 -تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق ،يف حدود سنِّه وخصائص املرحلة اليت مير هبا ،وغرس حب وطنه ،واإلخالص لوالة أمره.

 -توليد الرغبة لديه يف االزدايد من العلم النافع والعمل الصاحل ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

 -إعداد الطالب ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته.

غايات التعليم في المملكة العربية السعودية
 ) 1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة واملعارف واملهارات املفيدة واالجتاهات والقيم املرغوبة لدى الطالبات ليشبوا رجاأل -أو نساء -فامهني لدورهم يف احلياة ،واعني
بعقيدهتم مدافعني عنها ،وعاملني يف ضوئها خلري الدنيا واآلخرة معا.
)1

)2

توفري الكوادر البشرية الالزمة لتطوير اجملتمع اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا مبا خيدم خطط التنمية الطموحة يف اململكة  ،ويدفع هذه اخلطط من جناح إىل جناح.

احلرص على مصلحة الفرد واجلماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته  ،كما يبتغي مصلحة اجلماعة ابإلفادة مما يتعلمه األفراد

لتطوير اجملتمع بصورتني  :أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلسهام يف اإلنتاج والتنمية.

ب ) غري مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي لدى مجيع أبناء األمة بشكل يضمن هلم حياة واعية مستنرية  ،ودورا أكثر فاعلية يف بناء جمتمعاهتم

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تجويد)
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2
3
4
5
6
7
8

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
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
15
16
18-17

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

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

للصف السادس االبتدائي

الفصل الدراسي الثاني

الدروس

التفخيم والترقيق 1
التفخيم والترقيق 2
التفخيم والترقيق في األلف
التفخيم والترقيق في الالم
أحوال التفخيم والترقيق في الراء 1
أحوال التفخيم والترقيق في الراء 2
التفخيم في الراء
جواز التفخيم والترقيق في الراء
القلقلة
مراتب القلقلة
أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة
أحكام مفردة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أثناء التالوة
عالمات الوقف في المصحف الشريف
تابع عالمات الوقف في المصحف الشريف
عالمات الوقف في المصحف الشريف
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

جدول حصص املواد الدراسية األسبوعي
األيام

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

الحصص

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف
المادة
الصف

معلمة المادة /

مشرفة المادة /

مديرة المدرسة /

الثامنة

األهداف العامة لتدريس المواد الدينية

 .1تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصريهن ابلعقيدة الصحيحة.
 .2تعريفهم حبقيقة دينهم حىت تنمو مشاعرهم حلب اخلري والصالح.
 .3ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غري إفراط وال تفريط.
 .4تنظيم عالقة املسلم بربه وذلك مبعرفة العقائد والعبادات.
 .5إنشاء شخصية قوامها املثل العليا وذلك ألن قلب املسلم متصل ابهلل تعاىل لعلمه أن هللا مطلع على خفاايه .فهو يراقب هللا يف مجيع حتركاته وسكناته ويسمو بنفسه
إىل ما قدر هللا له من الكمال.

أهداف تدريس مادة التجويد

 .1ترغيب الطالبات يف هذا العلم وتشجيعهن على العناية به
 .2حث الطالبات على تطبيق احكام التجويد أثناء تالوة القرآن الكرمي
 .3غرس حمبة القرآن الكرمي يف نفوس الطالبات وأقدارهم على التالوة الصحيحة آلايت القرآن الكرمي مع حسن األداء وسالمة الضبط والوقف وتربية الشعور الديين
يف نفوسهم وتدريبهم على الصلة الدائمة بكتاب هللا تالوة وحفظاً وفهماً ملعانيه قال تعاىل( :ورتل القرآن ترتيال) املزمل

 .4الوقوف على تفاصيل اآلايت وأدراك مراميها وإشاراهتا وتضميناهتا مع التأثر هبا وتنمية الروح الدينية لدى الطالبات ومساعدهتم على أن يتخلقن خبلق القرآن الكرمي

 .5تذوق الطالبات جلمال األسلوب القرآين املتمثل فيما امتاز به القرآن الكرمي من حيث رصف حروفه وترتيب كلماته
 .6اخلشوع القليب واالطمئنان النفسي .
 .7التخلق ابلقرآن والعمل به.

أهم المراجع
 -1القرآن الكريم والتفسير:
 -1خمتصر تفسري القاسي
 -2التفسري امليسر

لصالح الدين أرفة دان

خنبة من العلماء

 -3التوحيد:

 -4الفقه:

 -1القول املفيد على كتاب التوحيد
 -2مدخل لدراسة العقيدة
 -3ملزمة دورة التوحيد

-2

الحديث:

البن عثيمي
 -1شرح رايض الصاحلي
حممود الطلحان
 -2تيسري مصطلح احلديث
حممد عقيل موسى
 -3هتذيب سري أعالم النبالء
 -4ملزمة مصطلح احلديث قسم الرتبية اإلسالمية
 -5ملزمة رواة األحاديث قسم الرتبية اإلسالمية

البن عيثمي
عثمان مجعة

قسم الرتبية اإلسالمية

عبد هللا البسام
 - 1توضيح األحكام
البن عثيمي
 -2زاد املستقنع
 - 3ملزمة الدورة

قسم الرتبية اإلسالمي

الوسائل التعليمية المعينة للمنهج

توزيع درجات أعمال السنة

القرآن الكريم  -السبورة-األشرطة السمعية

تطبيقات ()15
النشاط ()5

الكتاب المدرسي -وسائل إيضاح-طالب

التجويد

المادة
التهيئة
الوسيلة

الدرس

الموضوع

األول

أحكام الراء (الترقيق قوالً واحداً)

في القرآن الكريم آية تأمرنا باالستماع واإلنصات عند قراءة القرآن لنيل رحمة هللا تعالى ,اذكريها .
الطريقة

الكتاب ـ السبورة ـ ألوان ـ لوحة إلرشادات الدرس.

المكتسبات

ما سبق دراسته في الفصل الدراسي األول من دروس التجويد – ما تحفظه الطالبات من القرآن الكريم 
المحتوى

األهداف السلوكية

▪ أنـــه بانتهـــاء الـــدرس تكـــون الطالبـــة ▪ للراء ثالثة أحكام .هي:
بإذن هللا تعالى قادرة على:

 الترقيق. -التفخيم.

 -1أن تعدد الطالبة أحكام الراء.
 -2أن تقـــــرأ الطالبــــــة أمثلــــــة الكتــــــاب
المدرسي على الترقيق قوالً واحداً.
 -3أن تحـدد الطالبـة الكلمـات القاعديــة
من األمثلة.

استقرائية  -استنتاجية

 جواز الترقيق والتفخيم.▪ قال تعالى:

{ -1وطور سينين}.

{ -2وإذا مرضت فهو يشفين}.

{ -3وينزل لكم من السماء رزقا}.
{-4واذكر اسم ربك بكرة وأصيال}.

أنشطة وإجراءات التعليم والتعلم

التقويم المرحلي

▪ تتحقــــق أهــــداف الــــدرس مــــن ــــالل لقــــاء
األسئلة التالية على التالميذ ومناقشتهم فيها:

▪ عددي أحكام الراء.

▪ ما أحكام الراء؟
▪ تقـــرأ الطالبــــات األمثلــــة بعــــد عرضــــها مكبــــرة
عليهن م تصحيح األ طاء وحث الطالبات على

تحســـين الصــــوت وتطبيــــق قواعــــد التجويــــد مـــ

االلتزام بآداب التالوة واالستماع.

▪ حددي الكلمات التي بها حرف الراء.

▪ ما موق حرف الراء من الكلمة؟وما حركتها؟

▪ تقــــــــــــــديم ت ذيــــــــــــ ـة

تصــــــــــحيحية راجعــــــــــة

أل طاء القراءة.

القاعدية من األمثلة.

المرققة:

المرققة.

▪ ترقق الراء ذا كانك مكسـورة كسـراً ألـلياً نحـو  -ففي المثال األول الراء متطرفة مكسورة.

{رزقـــا} أو كســراً عارضــاً نحـــو{ :واذكـــر اســـم  -وفي الثاني الراء متوسطة مكسورة.

ربك}.

 -وفي الثالث الراء في أول الكلمة.

 وفـــي الرابـ ـ الـ ـراء فـــي آ ـــر الكلمـــة وحركـــكبالكسر .فالكسر عارض ولذلك فهي مرققة.

الواجب



▪ مـــــا حكـــــم الـــ ـراء ذا

▪ حــــــــــددي الكلمــــــــــات كانـــك مكســـورة؟ مـ ـ

▪ بـــالنظر لـــى األمثلـــة نـــرى أررعـــة أمثلـــة للـ ـراء
 -4أن تشـــــرا الطالبـــــة قاعـــــدة الـــ ـراء

التقويم النهائي

▪ اشــرحي قاعــدة ال ـراء
المرققة.

التمثيل.

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

