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

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

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشبوا رجاالا -أو نساء فاااهمي لاادورهم فااي الحياااة
واعي بعقيدتهم مدافعي عنها وعاملي في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغي مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة ممااا يتعلمااه
األفراد لتطوير المجتمع بصورتي :
أ ) مباشاااااااااااااااارة  :وذلاااااااااااااااا ماااااااااااااااا

خااااااااااااااااالل اإلسااااااااااااااااهام فااااااااااااااااي اإلنتااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااة .

ب ) غير مباشرة  :وذل م خالل القضاء على األمية ونشر الوعي
لدى جميع أبناء األمة بشكل يضم لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم .

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
-2

تدريب الطالبات على إقامة الصالة واألخذ بآداب السلو والفضائل .

-3

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب م المعلومات في مختلف الموضوعات .

-5

تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نفسها وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحس استخدام النِّ َعم وتنفع نفسها وبيئتها .

-6

تربية ذوقه البديعي وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه .

-7

تنمية وعي الطالبة لتدر ما عليها م الواجبات ومالها م الحقوق

في حاادود ساانِّه وخصااائص المرحلااة التااي تماار بهااا وغاارس حااب وطنهااا

واإلخالص لوالة أمرها .
-8

توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد م العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة م أوقات الفراغ .

-9

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة م مراحل حياتها.

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآ الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليما بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيره بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفه بحقيقة دينه حتى تنمو مشاعره لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية م غير إفراط وال تفريط.
 -1تنظيم عالقة المسلم بربه وذل بمعرفة العقائد والعبادات.
 -2إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذل أل قلب المسلم متصل باهلل تعاالى لعلماه أ هللا مطلاع علاى خفاياهاا .فهاي تراقاب هللا فاي جمياع تحركاتهاا
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدر هللا لها م الكمال .
 -3ربط جميع العلوم األخرى بالقرآ الكريم .

أهداف تدريس مادة القرآ الكريم

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي

 -1أ تحس الطالبة قراءة القرآ وتجيد تالوته.
 -2أ تدر الطالبة معنى ما يُتلى عليها م اآليات بصفة عامة على األقل.
 -3أ تركز الطالبة على الفكرة الرئيسية في اآليات المتلوة.
 -4تحقيق قدر م الخشوع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف لدى الطالبات وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسه .
 -5أ نغرس في نفوس الطالبات حب القرآ الكريم واالهتمام بحصته واالستعداد لها وضوءا ا وخشوعا ا وتدبرا ا وإنصاتا امتثااال لقولاه تعاالى
القرآ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمو
هنا أهداف لغوية وفكرية يمك تحقيقها
 -1إجادة النطق باللغة العربية.
 -2زيادة الثروة اللفظية للطالبات مع تدريبه على مهارات لغوية كثيرة.
 -3زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
تزويد الطالبات بجمال األسلوب القرآني وبالغته.

وإذا قارآ

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4ها

1

1442/7/6ها

 -18الحفاااظ :سورة المل م اآلية ()1
إلى اآلية ()19
إستراتيجية (مسرح العرائس  +لعب
األدوار  +فرز المفاهيم)

األسبوع 1442/8/1ها

9

1442/6/8ها

 -14التجويد :فضائل بعض سور القرآ
الكريم
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +أعواد
المثلجات  +التدريس التبادلي)
 -14التاالوة :سورة سبأ م اآلية ()1
إلى اآلية ()14
إستراتيجية (إستراتيجية العمل الجماعي
 +األلعاب واأللغاز  +خرائط المفاهيم)

األسبوع 1442/7/2ها

5

( تالوة القرآ الكريم وتجويده )

1442/8/5ها

 -21التجويد :كيفية قراءة بعض الكلمات
القرآنية المكتوبة بالرسم العثماني
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +أعواد
المثلجات  +التدريس التبادلي)
 -21التاالوة :سورة األحزاب م اآلية
( )32إلى اآلية ()40
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/6/11ها

2

1442/7/13ها

 -19التجويد :ترقيق الراء
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل
الجماعي  +فرز المفاهيم)
 -19التاالوة :سورة األحزاب م اآلية
( )9إلى اآلية ()20
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/8/8ها

10

1442/6/15ها

 -15التجويد :فضائل بعض آيات القرآ
الكريم
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل
الجماعي  +فرز المفاهيم)
 -15التاالوة :سورة سبأ م اآلية ()15
إلى اآلية ()30
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/7/9ها

6

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442ها )

1442/8/12ها

 -22التجويد :بعض األخطاء الشائعة
في تالوة القرآ الكريم
 -22التاالوة :سورة األحزاب م اآلية
( )41إلى اآلية ()52
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/6/18ها

3

 -16التجويد :تفخيم الم لفظ الجاللة (هللا)
وترقيقها
إستراتيجية (القبعات الست  +الرؤوس
المرقمة  +مسرح العرائس)
 -16التاالوة :سورة سبأ م اآلية ()31
إلى اآلية ()45
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/7/16ها

7

1442/7/20ها

 -20التجويد :أحكام القلقلة
إستراتيجية (القبعات الست  +الرؤوس
المرقمة  +مسرح العرائس)
 -20التاالوة :سورة األحزاب م اآلية
( )21إلى اآلية ()31
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/8/15ها

11

1442/6/22ها

1442/8/19ها

 -23التجويد :تجويد سورة الفاتحة
إستراتيجية (القبعات الست  +الرؤوس
المرقمة  +مسرح العرائس)
 -23التاالوة :سورة األحزاب م اآلية
( )53إلى اآلية ()68
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع

4

األسبوع

8

األسبوع

12

1442/6/25ها

1442/6/29ها

 -17التجويد :تفخيم الراء
إستراتيجية (فكر,زاو ,شار  +البطاقات
المروحية  +الرؤوس المرقمة)
 -17التاالوة :سورة سبأ م اآلية ( )46إلى
اآلية ( )8م سورة األحزاب
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)
1442/7/23ها

1442/7/27ها

اختبار الفترة الثالثة

1442/8/22ها

1442/8/26ها

 -24الحفاااظ :سورة المل م اآلية ()20
إلى نهاية السورة
إستراتيجية (مسرح العرائس  +لعب
األدوار  +فرز المفاهيم)

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/8/29ها

13

( تالوة القرآ الكريم وتجويده )
1442/9/3ها

 -25التجويد :تجويد سورة الفاتحة
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +أعواد
المثلجات  +التدريس التبادلي)
 -25التاالوة :م اآلية ( )69م سورة
األحزاب إلى اآلية ( )14م سورة
السجدة
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/9/9ها

14

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442ها )
1442/9/10ها

 -26التجويد :عالمات الوقف في
المصحف الشريف
إستراتيجية (التدريس التبادلي  +العمل
الجماعي  +فرز المفاهيم)
 -26التاالوة :سورة السجدة م اآلية
( )15إلى نهاية السورة
إستراتيجية (أعواد المثلجات  +خرائط
المفاهيم  +مثلث االستماع)

األسبوع 1442/10/11ها 1442/10/22ها بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمي
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

األسبوع 1442/9/13ها

15

1442/9/17ها

اختبار الفترة الرابعة

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

األسبوع

16

1442/10/6ها

1442/10/8ها

استكمال البرامج العالجية

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع
الوحدة
ليوم

التاريخ

14

الزم المتوقع للوحدة

 :فضائل بعض سور القرآ الكريم
المكو (المحتوى)

التجويد :فضائل
بعض سور
القرآ الكريم

تالوة سورة سبأ
م اآلية ( )1إلى
اآلية ()5

اسبوع

الصف
إستراتيجية التدريس

o

أ تسمي الطالبة السور التي خصصها هللا تعالى بمزيد
فضل.
أ تميز الطالبة بي فضائل السور
أ تورد الطالبة األدلة على فضائل السور.
أ تبي الطالبة فضل سورة الفاتحة.
أ تذكر الطالبة الدليل على فضائل سورة المل .
أ توضح الطالبة فضل سورة الكافرو .

•
•
•
•
•
•
•
•

o

أ تتدرب الطالبة على نطق بعض الكلمات القرآنية نطقا ا
صحيحا ا.
أ تتلو الطالبة اآليات الكريمة م سورة سبأ م اآلية ()1
إلى اآلية ( )5تالوة صحيحة مجودة.
أ تحل الطالبة النشاط الخاص بالدرس
أ تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أ تتجه الطالبة نحو اإلتقا في تالوة القرآ الكريم.

• فرز المفاهيم
•
•
•
•
•
•
•

o
o
o
o

األسبوع
الحصة

الهدف

o
o
o
o
o

األول

فرز المفاهيم
أعواد المثلجات
التدريس التبادلي
خرائط المفاهيم
مثلث االستماع
مسرح العرائس
لعب األدوار
أخرى.............:

المعينات التعليمية

(
(✓) البرجكتر
(✓)السبورة
(✓) الكتاب
(✓) البطاقات
(✓) العروض

(
(
(
(
(

) نمااااااااااااذ
حسية
) أقالم ملونة
) صور
) المسجل
) أفاااااااااااااالم
تعليمية
) أخرى.......

( ) نمااااااااااااذ
أعواد المثلجات
حسية
(✓) البرجكتر
التدريس التبادلي
(✓)السبورة (✓) ( ) أقالم ملونة
خرائط المفاهيم
( ) صور
الكتاب
مثلث االستماع
( ) المسجل
(✓) البطاقات
مسرح العرائس
( ) أفاااااااااااااالم
(✓) العروض
لعب األدوار
تعليمية
أخرى.............:
( ) أخرى.......

أداء التقويم

(✓) االختبارات الشفوية
(✓) االختبااااااااااااااااارات
التحريرية
(✓) المالحظة
(✓) المناقشة
(✓) األنشطة
(✓) التدريبات
(✓) الواجبات المنزلية
( ) أخااااااااااااااااااااااااااارى
.........................
........................
(✓) االختبارات الشفوية
(✓) االختبااااااااااااااااارات
التحريرية
(✓) المالحظة
(✓) المناقشة
(✓) األنشطة
(✓) التدريبات
(✓) الواجبات المنزلية
( ) أخااااااااااااااااااااااااااارى
.........................
........................

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
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
+
أوراق قياس لكل درس

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
+
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
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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
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
–———————————————————

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
تيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن الع ر ي
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
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
–———————————————————————————————

المادة  /تالوة القرآن الكريم وتجويده  -للصف السادس االبتدائي
عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

