اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

أهداف التعليم في المملكة
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيددة واتجااادات والقديل المرغ لدة لددال اليدالو ليجدل ا ر داتا -أو نسدا فداامين لددورال فدا الحيداةا وا دين
لعقيدجهل مدافعين نها و املين فا ض ئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2ج فير الك ادر اللجرية الالزمة لتي ير الماتمع اقتصاديا وا تما يا وثقافيا لما يخدم خيط التنمية اليم حة فا المملكة ويدفع اذه الخيط من نااح إلى نااح.
 -3الحرص لى مصلحة الفرد والاما ة معا ا فه يلتغا مصلحة الفرد من خالل جعليمه جعليما كافيا مفيدا لذاجه ا كما يلتغا مصلحة الاما ة لاإلفادة مما يتعلمه األفراد لتي ير
الماتمع لص رجين :
خددددددددددددددددددالل اإلسددددددددددددددددددهام فددددددددددددددددددا اإلنتددددددددددددددددددا والتنميددددددددددددددددددة .
أ ) ملاشددددددددددددددددددرة و لدددددددددددددددد د مددددددددددددددددددن
و ) غير ملاشرة و ل من خالل القضا لى األمية ا ونجر ال ا
لدال ميع ألنا األمة لجكل يضمن لهل حياة وا ية مستنيرة
ودورا أكثر فا لية فا لنا ماتمعاجهل .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فا نفسيه اليفلة ور ايتها لترلية إسالمية متكاملةا فا خلقهاا و سمهاا و قلهاا ولغتهاا وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
جدريب الياللات لى إقامة الصالةا واألخذ لآداو السل ك والفضائل .
-2
جنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغ ية والمهارة العدديةا والمهارات الحركية .
-3
جزويد الياللة لالقدر المناسب من المعل مات فا مختلف الم ض ات .
-4
جعريف الياللة لنعل هللا ليها فا نفسهاا وفا ليئتها ات تما ية والاغرافية لتحسن استخدام النِّ َعلا وجنفع نفسها وليئتها .
-5
جرلية وقهن اللديعاا وجعهد نجاطهن اتلتكاريا وجنمية جقدير العمل اليدوي لديهن .
-6
سنه وخصائص المرحلة التا جمر لها ا وغرس حب وطنهدا ا واإلخدالص لد تة
-7
جنمية و ا الياللة لتدرك ما ليها من ال ا لات ومالها من الحق ق فا حدود ِّ
أمراا .
ج ليد الرغلة لدي الياللات فا اتزدياد من العلل النافع والعمل الصالح وجدريلهن لى اتستفادة من أوقات الفراغ .
-8
إ داد الياللة لما يلا اذه المرحلة من مراحل حياجها.
-9

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق لأخالق القرآن الكريل والعمل له واتنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان لنل ة محمد صلى هللا ليه وسلل وإجلاع اديه .
 -3جنمية الناحية الدينية والروحية لدال الياللات وجلصيران لالعقيدة الصحيحة.
 -4جعريفهن لحقيقة دينهن حتى جنم مجا ران لحب الخير والصالح.
 -5جرويض النفس لى مقاومة األا ا الفاسدة مع جنمية الدوافع الفيرية من غير إفراط وت جفريط.
 -6جنظيل القة المسلل لرله و ل لمعرفة العقائد والعلادات.
 -7إنجا شخصية ق امها المثل العليا و ل ألن قلدب المسدلل متصدل لداا جعدالى لعلمده أن هللا ميلدع لدى خفاياادا .فهدا جراقدب هللا فدا ميدع جحركاجهدا
وسكناجها وجسم لنفسها إلى ما قدر هللا لها من الكمال.
 -8رلط ميع العل م األخرال لالقرآن الكريل .

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

أن جحسن الياللة قرا ة القرآن وجايد جالوجه.
أن جدرك الياللة معنى ما يُتلى ليها من اآليات لصفة امة لى األقل.
أن جركز الياللة لى الفكرة الرئيسية فا اآليات المتل ة.
جحقيق قدر من الخج ع ا والخض ع له واألمل فيه والخ ف لدال الياللات وغرس العقيدة الصحيحة فا نف سهن.
أن نغرس فا نف س الياللات حب القرآن الكريل واتاتمام لحصته واتستعداد لها وض ا ا وخج ا ا وجدلرا ا وإنصاجا امتثات لق له جعالى " وإ ا قرآ القرآن فاستمع ا له وأنصت ا لعلكل جرحم ن "
هناك أهداف لغوية وفكريّة يمكن تحقيقها

-1
-2
-3
-4

إ ادة النيق لاللغة العرلية.
زيادة الثروة اللفظية للياللات مع جدريلهن لى مهارات لغ ية كثيرة.
زيادة الثروة المعن ية والفكرية.
جزويد الياللات لامال األسل و القرآنا ولالغته.

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

( الفقه)

1442/6/4هـ 1442/6/8هـ
العاديات
()7–1
1442/7/6هـ

1442/7/2هـ

البينة
()4–1
1442/8/5هـ

1442/8/1هـ

العلق
()8–1
1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

للصف ( األول االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

13

الشرح
()8–1

14

األسبوع

1442/10/11هـ 1442/10/15هـ

األسبوع

17

االختبارات

18

1442/6/15هـ

العاديات
( ) 11 – 8
1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

البينة
()7–5
1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

العلق
( ) 14 – 9
1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

الضحى
()5–1

األسبوع 1442/6/18هـ

3
األسبوع

7
األسبوع

11
األسبوع

15

1442/6/22هـ

الزلزلة
()5–1
1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

البينة
()8–1
1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

العلق
( ) 19 – 15
1442/9/13هـ

1442/9/17هـ

الضحى
( ) 11 – 6

1442/10/18هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
االختبارات
بداية إجازة نهاية العام

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

الزلزلة
()8–6
1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

القدر
()5–1
1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

التين
()8–1
1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

استكمال البرامج العالجية

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

عنوان الدرس
سورة العاديات

الفصل
الحصة

الوسيلة التعليمية
مناقشة التلميذات حول موضوع الدرس مناقشة حوارية

المستوى
تذكر

المحتوى

(العادايت) بعد الشاح.
تذكر
أن حتدد التلذيذذرة مو ذذر سذذورة
(العادايت) يف املصحف.
ممارسة
أن تنطذ ذ ذذم التلذيذ ذ ذذرة لذذ ذ ذذات
س ذ ذ ذ ذذورة (الع ذ ذ ذ ذذادايت) نطقذ ذ ذ ذ ذذا

ممارسة

سليذا.
أن تتلذ ذ ذ ذ ذذو التلذيذ ذ ذ ذ ذذرة سذ ذ ذ ذ ذذورة
(العادايت) بصوت حسن.

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس
األهــداف السلوكيــة
أن تذذر ا التلذيذذرة اسذذم سذذورة

المادة

قرآن كريم

الصف

تذكر

بسم هللا الرحمن الرحيم

إجراءات وعرض الدرس
التعايف ابسم سورة (العادايت) و تابتذذه

التقويم
ﺱ ما اسم السورة؟.

الزمن
( )

وتاديده مجاعيا حىت اإلجادة.

ﺱ حذ ذ ذ ذ ذ ذذدد مو ذ ذ ذ ذ ذ ذذر سذ ذ ذ ذ ذ ذذورة

د ائم

(العادايت) ابملصحف.

( )

حتدي ذ ذ ذذد مو ذ ذ ذذر س ذ ذ ذذورة (الع ذ ذ ذذادايت) يف
املصحف.

ضـبْحا فَا ْلموريـات ع ذ ذ ذذا( س ذ ذ ذذورة (الع ذ ذ ذذادايت) يف لوح ذ ذ ذذة
ت َ
ُ ِ َ ِ
َوا ْلعَاد َِيـا ِ
صــ ـبْحا حائطية أمام التلذيرات.
يرا ِ
ت ُ
َقــ ـدْحا َفــ ـا ْل ُم ِغ َ
فَ ـأَث َ ْر َن ِب ـ ِه نَ ْقع ـا فَ َو َ
س ـ ْط َن ِب ـ ِه ت ذ وة املعلذ ذذة لس ذذورة (الع ذذادايت) أم ذذام • املتابعة والتصويب.
س َ
ان ِل َر ِّبـ ِه لَك َُنـود
اإلن َ
َج ْمعا إِنَّ ْ ِ
علَى ذَلكَ لَشَهيد وإنَّهُ التلذيرات.
َو ِإنَّهُ َ
ِ
َِ
ِ
شـدِيد أ َ َفـ َال يَ ْع َلـ ُم حذ ذذت التلذيذ ذذرات عل ذ ذ متابعذ ذذة ا ايت
ب ا ْل َخ ْيـ ِر لَ َ
ِل ُح ّ ِ
ور َو ُح ِ ّ
إِذَا بُ ْعثِ َر َما فِي ا ْلقُبُ ِ
ص َل أبص ذ ذ ذذابعكن وحتاي ذ ذ ذ ذ ذ ذذفا كن أ ن ذ ذ ذذا
ُور ِإنَّ َربَّ ُهـم ِبهـ ْم
َما فِي د
الصـد ِ
• االستذاع والتصويب.
ِ االستذاع للقاا ة.
يَ ْو َمئِ ٍذ لَّ َخبِير .
تذ ذ ذ وة سذ ذ ذذورة (العذ ذ ذذادايت) ابسذ ذ ذذت دام
ايط التسجيل.

أن حتفذ ذ ذ ذذذ التلذيذ ذ ذ ذذرة سذ ذ ذ ذذورة
(العادايت) حفظا جيدا.

األول

ت وة سورة (العادايت) من بل املعلذذذة • التسذير والتصويب.

د ائم

األهــداف السلوكيــة

المستوى

المحتوى

إجراءات وعرض الدرس
والتلذيرات مجاعيا وزمااي وفاداي.
ح ذ ذذت التلذي ذ ذذرات علذ ذ ذ التذ ذ ذ د م ذ ذذر
تذ ذ ذ ذذا ل وحسذ ذ ذ ذذن الصذ ذ ذ ذذوت عنذ ذ ذ ذذد
القاا ة.
بذذت احلذذذاو واملنافسذذة بذذم التلذيذذرات
من خ ل القاا ات الفادية.
مطالبة تلذيرة ابسذذت ااك لذذذة و اا ذذا
وحتللكذ ذذا أخذ ذذاأ وتعيذ ذذد أخذ ذذاأ تا يبكذ ذذا
و اا ذذا ح ذذىت ي ذذتم امل ذذاور علذ ذ أ ل ذذب
الكلذات.

الواجب المنزلي

السؤال (

) ص .........
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

التقويم

الزمن

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
+
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
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
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================
اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
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____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
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األهىل
البنك
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(اي بان)
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SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
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____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار

0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
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(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
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عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
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