إدارة التعليم .....................
مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي

أهداف التعليم في المملكة
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدد الالدالل ليشدبوا رجداالا -أو نسدا فداهمي لددورهم فدي الحيداةو واندي
بعقيدتهم مدافعي ننها وناملي في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتالوير المجتمع اقتصاديا واجتمانيا وثقافيا بما يخدم خالال التنمية الالموحة في المملكة ويدفع هذه الخالال م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص نلى مصلحة الفرد والجمانة معا و فهو يبتغي مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته و كمدا يبتغدي مصدلحة الجماندة باإلفدادة ممدا يتعلمده اافدراد
لتالوير المجتمع بصورتي :
خددددددددددددددددددالل اإلسددددددددددددددددددهام فددددددددددددددددددي اإلنتددددددددددددددددددا والتنميددددددددددددددددددة .
أ ) مباشددددددددددددددددددرة  :وذلدددددددددددددددددد مدددددددددددددددد د
ل ) غير مباشرة  :وذل م خالل القضا نلى اامية و ونشر الوني
لد جميع أبنا اامة بشكل يضم لهم حياة وانية مستنيرة
ودورا أكثر فانلية في بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الالفلة ورنايتها بتربية إسالمية متكاملةو في خلقهاو وجسمهاو ونقلهاو ولغتهاو وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
تدريل الالالبات نلى إقامة الصالةو وااخذ بآدال السلو والفضائل .
تنمية المهارات ااساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العدديةو والمهارات الحركية .
تزويد الالالبة بالقدر المناسل م المعلومات في مختلف الموضونات .
تعريف الالالبة بنعم هللا نليها في نفسهاو وفي بيئتها االجتمانية والجغرافية لتحس استخدام النِّعَمو وتنفع نفسها وبيئتها .
تربية ذوقه البديعيو وتعهد نشااله االبتكاريو وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه .
تنمية وني الالالبة لتدر ما نليها م الواجبات ومالها م الحقوق في حدود سنِّه وخصائص المرحلة التي تمر بها و وغرس حل والنها و واإلخالص لوالة أمرها .
توليد الرغبة لدي الالالبات في االزدياد م العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه نلى االستفادة م أوقات الفراغ .
إنداد الالالبة لما يلي هذه المرحلة م مراحل حياتها.

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي

االهداف العامة للتربية اإلسالمية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

التخلق بأخالق القرآ الكريم والعمل به واالنقياد احكامه .
اإليما بنبوة محمد صلى هللا نليه وسلم وإتباع هديه .
تنمية الناحية الدينية والروحية لد الالالبات وتبصيره بالعقيدة الصحيحة.
تعريفه بحقيقة دينه حتى تنمو مشانره لحل الخير والصالح.
ترويض النفس نلى مقاومة ااهوا الفاسدة مع تنمية الدوافع الفالرية م غير إفراال وال تفريال.
تنظيم نالقة المسلم بربه وذل بمعرفة العقائد والعبادات.
إنشا شخصية قوامها المثل العليا وذل ا قلل المسلم متصل باهلل تعالى لعلمه أ هللا ماللع نلى خفاياها .فهي تراقل هللا في جميع تحركاتها وسكناتها وتسمو بنفسدها
إلى ما قدر هللا لها م الكمال.
ربال جميع العلوم ااخر بالقرآ الكريم .

أهداف تدريس مادة القرآ الكريم
-1
-2
-3
-4
-5

أ تحس الالالبة قرا ة القرآ وتجيد تالوته.
أ تدر الالالبة معنى ما يُتلى نليها م اآليات بصفة نامة نلى ااقل.
أ تركز الالالبة نلى الفكرة الرئيسية في اآليات المتلوة.
تحقيق قدر م الخشوع هلل والخضوع له واامل فيه والخوف لد الالالبات وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسه .
أ نغرس في نفوس الالالبات حل القرآ الكريم واالهتمام بحصته واالستعداد لها وضو ا ا وخشونا ا وتدبرا ا وإنصاتا امتثاال لقوله تعالى " وإذا قرآ القرآ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمو "
هنا أهداف لغوية وفكرية يمك تحقيقها

-1
-2
-3
-4

إجادة النالق باللغة العربية.
زيادة الثروة اللفظية للالالبات مع تدريبه نلى مهارات لغوية كثيرة.
زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
تزويد الالالبات بجمال ااسلول القرآني وبالغته.

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
توزيع منهج مادة
ااسبوع 1442/6/4هد

1
ااسبوع

5
ااسبوع

9
ااسبوع

13

( القرآ الكريم )

1442/6/8هد

العاديات
إستراتيجية (المناقشة  +الكرسي
الساخ  +القبعات الست)
1442/7/2هد

1442/7/6هد

البينة
إستراتيجية (أسئلة البالاقات  +حل
المشكالت  +الرؤوس المرقمة)
1442/8/1هد

ااسبوع 1442/6/11هد

ااسبوع

6

1442/8/5هد

العلق
إستراتيجية (العصف الذهني +
الحوار والنقاش  +االستقرا )

10

1442/9/3هد

ااسبوع

الشرح
إستراتيجية (االعال واالغاز +
مسرح العرائس  +التدريس التبادلي)

14

1442/6/15هد

العاديات
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة +
االستقرا  +حل المشكالت)

2

ااسبوع

1442/8/29هد

للصف ( ااول االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هد )

1442/7/9هد

1442/7/13هد

البينة
إستراتيجية (المناقشة  +االستقرا +
فرز المفاهيم)
1442/8/8هد

1442/8/12هد

ااسبوع 1442/6/18هد

1442/6/22هد

الزلزلة
إستراتيجية (المناقشة  +العمل
الجماني  +العصف الذهني)

3
ااسبوع

1442/7/16هد

1442/7/20هد

القدر
إستراتيجية (تدوي المالحظات +
خرائال المفاهيم  +الرؤوس المرقمة)

7

4
ااسبوع

8

1442/8/19هد

ااسبوع

11

التي
إستراتيجية (حوض السم  +خرائال
المفاهيم  +أسئلة البالاقات)

12

1442/9/10هد

ااسبوع

1442/9/17هد

ااسبوع

الشرح
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +م أنا
 +حوض السم )

15

العلق
إستراتيجية (العصف الذهني +
الحوار والنقاش  +االستقرا )
1442/9/9هد

ااسبوع 1442/10/11هد 1442/10/22هد بداية الدراسة للالالل للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة نيد الفالر
بداية الدراسة بعد نيد الفالر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمي
17
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
18
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

ااسبوع

1442/8/15هد

ااسبوع

1442/9/13هد

الضحى
إستراتيجية (أسئلة البالاقات +
المسابقات  +مثلث االستماع)

16

1442/6/25هد

1442/6/29هد

الزلزلة
إستراتيجية (م أنا  +العمل الجماني +
االعال واالغاز)
1442/7/23هد

1442/7/27هد

القدر
إستراتيجية (حل المشكالت  +الظهر
بالظهر  +لعل اادوار)
1442/8/22هد

1442/8/26هد

التي
إستراتيجية (م أنا  +العمل الجماني +
االعال واالغاز)
1442/10/6هد

1442/10/8هد

استكمال البرامج العالجية

1442/06/04هد 2021/01/17 -م
1442/09/17هد 2021/04/29 -م
1442/10/06هد 2021/05/23 -م
1442/10/11هد 2021/05/31 -م
1442/10/22هد 2021/06/03 -م

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

الزم المتوقع للوحدة

ااولى

موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

المكو (المحتو )

ااسبوع

أسبوني

الصف

سورة العاديات

الحصة
إستراتيجية التدريس

الهدف

المعينات التعليمية

أن تذكر التلميذة اسم سورة (العادايت) بعد
⃝

الشرح.

سورة العاديات
اآليات
(

)

املصحف.

الكرسي الساخن +

أن تنطق التلميذة كلمات سورة (العادايت) نطقاً

القبعات الست

سليماً.

أخر ...................:

أن تتلو التلميذة سورة (العادايت) بصوت حسن.
أن حتفظ التلميذة سورة (العادايت) حفظاً جيداً.

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

اانشالة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ الكتال
⃝ √ البالاقات
⃝ √ العروض

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة
⃝

✓ المناقشة +

أدا التقويم

نماذ حسية

⃝ √ البرجكتر

أن حتدد التلميذة موقع سورة (العادايت) يف

ااول

⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخر ........

⃝√
⃝

..........................

الواجبات المنزلية
أخر ......................
.................................

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
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
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
+
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
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
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
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
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)
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
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
____________________________
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
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
معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

المادة  /قرآن كريم أول ابتدائي
0558396119
0505107025

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

