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

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

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

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالالالل ليوالالروا ر الالاالا -أو نسالالا فالالاهميل لالالدورهم فالالا الحيالالاة
واعيل بعقيدتهم مدافعيل عنها وعامليل فا ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر الرورية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكة ويدفع هذه الخطط مل نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يرتغا مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يرتغالالا مصالاللحة الجماعالالة باإلفالالادة ممالالا يتعلمالاله
األفراد لتطوير المجتمع بصورتيل :
أ ) مراشالالالالالالالالالالالالالالالالرة و لالالالالالالالالالالالالالالالال مالالالالالالالالالالالالالالالالل

خالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالهام فالالالالالالالالالالالالالالالالا اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالا والتنميالالالالالالالالالالالالالالالالة .

ل ) غير مراشرة و ل مل خالل القضا على األمية ونور الوعا
لدى ميع أبنا األمة بوكل يضمل لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فا بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فا نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فا خلقها و سمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
تدريب الطالرات على إقامة الصالة واألخذ بآدال السلوك والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .
-3
تزويد الطالرة بالقدر المناسب مل المعلومات فا مختلف الموضوعات .
-4
تعريف الطالرة بنعم هللا عليها فا نفسها وفا بيئتها اال تماعية والجغرافية لتحسل استخدام النِّعَم وتنفع نفسها وبيئتها .
-5
تربية وقهل الرديعا وتعهد نواطهل االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهل .
-6
تنمية وعا الطالرة لتدرك ما عليها مل الوا رات ومالهالالا مالالل الحقالالوي فالالا حالالدود سالالنِّه وخصالالائ المرحلالالة التالالا تمالالر بهالالا وغالالرس حالالب وطنهالالا
-7
واإلخالص لوالة أمرها .
توليد الرغرة لدي الطالرات فا االزدياد مل العلم النافع والعمل الصالح وتدريرهل على االستفادة مل أوقات الفراغ .
-8
إعداد الطالرة لما يلا هذه المرحلة مل مراحل حياتها.
-9

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالي القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنروة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتراع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالرات وترصيرهل بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهل بحقيقة دينهل حتى تنمو مواعرهل لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهوا الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية مل غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربه و ل بمعرفة العقائد والعرادات.
 -7إنوا شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلالب المساللم متصالل بالاا تعالالى لعلماله أن هللا مطلالع علالى خفاياهالا .فهالا تراقالب هللا فالا ميالع تحركاتهالا
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدر هللا لها مل الكمال .
 -8ربط ميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم

 -1أن تحسل الطالرة قرا ة القرآن وتجيد تالوته.
 -2أن تدرك الطالرة معنى ما يُتلى عليها مل اآليات بصفة عامة على األقل.
 -3أن تركز الطالرة على الفكرة الرئيسية فا اآليات المتلوة.
 -4تحقيق قدر مل الخووع ا والخضوع له واألمل فيه والخوف لدى الطالرات وغرس العقيدة الصحيحة فا نفوسهل.
 -5أن نغرس فا نفوس الطالرات حب القرآن الكريم واالهتمام بحصته واالستعداد لها وضو ا ا وخوالوعا ا وتالدبرا ا وإنصالاتا امتثالاال لقولاله تعالالى ا وإ ا قالرآ
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ا
هناك أهداف لغوية وفكريّة يمكن تحقيقها
 -1إ ادة النطق باللغة العربية.
 -2زيادة الثروة اللفظية للطالرات مع تدريرهل على مهارات لغوية كثيرة.
 -3زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
تزويد الطالرات بجمال األسلول القرآنا وبالغته.

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

( تالوة القرآن الكريم وتجويده )

1442/6/8هـ

 -14التجويد فضائل بعض سور القرآن
الكريم
 -14التالالوة سورة سرأ مل اآلية ()1
إلى اآلية ()14

1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

 -18الحفالالالظ سورة المل مل اآلية
( )1إلى اآلية ()19

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

 -21التجويد كيفية قرا ة بعض
الكلمات القرآنية المكتوبة بالرسم
العثمانا
 -21التالالوة سورة األحزال مل اآلية
( )32إلى اآلية ()40

1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

 -25التجويد تجويد سورة الفاتحة
 -25التالالوة مل اآلية ( )69مل سورة
األحزال إلى اآلية ( )14مل سورة
السجدة

األسبوع 1442/6/11هـ

2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )
1442/6/15هـ

 -15التجويد فضائل بعض آيات القرآن
الكريم
 -15التالالوة سورة سرأ مل اآلية
( )15إلى اآلية ()30

1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

 -19التجويد ترقيق الرا
 -19التالالوة سورة األحزال مل اآلية
( )9إلى اآلية ()20

1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

 -22التجويد بعض األخطا الوائعة
فا تالوة القرآن الكريم
 -22التالالوة سورة األحزال مل اآلية
( )41إلى اآلية ()52

 -16التجويد تفخيم الم لفظ الجاللة (
هللا ) وترقيقها
 -16التالالوة سورة سرأ مل اآلية
( )31إلى اآلية ()45

3
األسبوع

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

 -20التجويد أحكام القلقلة
 -20التالالوة سورة األحزال مل اآلية
( )21إلى اآلية ()31

7
األسبوع

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

4
األسبوع

8
األسبوع

11

 -23التجويد تجويد سورة الفاتحة
 -23التالالوة سورة األحزال مل اآلية
( )53إلى اآلية ()68

12

1442/9/10هـ

األسبوع

1442/9/17هـ

األسبوع

 -26التجويد عالمات الوقف فا
المصحف الوريف
 -26التالالوة سورة السجدة مل اآلية
( )15إلى نهاية السورة

15

1442/9/9هـ

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

17
18

األسبوع 1442/6/18هـ

1442/6/22هـ

األسبوع

1442/9/13هـ

اخترار الفترة الرابعة

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

16

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

 -17التجويد تفخيم الرا
 -17التالالوة سورة سرأ مل اآلية ()46
إلى اآلية ( )8مل سورة األحزال

1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

اخترار الفترة الثالثة

1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

 -24الحفالالالظ سورة المل مل اآلية ()20
إلى نهاية السورة

1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

استكمال البرامج العالجية

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس

 -14التجويد فضائل بعض سور
القرآن الكريم

السادس االبتدائي

التي خصصها هللا تعالى
بمزيد فضل.
 oأن تميز الطالبة بين
فضائل السور
 oأن تورد الطالبة األدلة
على فضائل السور.
 oأن تبين الطالبة فضل
سورة الفاتحة.
 oأن تذكر الطالبة الدليل
على فضائل سورة الملك.
 oأن توضح الطالبة فضل
سورة الكافرون.
التقويم الختامي

المفردات الجديدة

فضائل بعض سور القرآن الكريم

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

ما فضل سورة الفاتحة ؟

التمهيد
األهداف السلوكية

 oأن تسمي الطالبة السور

المادة

تالوة القرآن الكريم وتجويده

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )
التمهيد:
القرآن الكريم هو أفضل الكتب التي أنزلها اله تعالى ...ص10
فضل سورة الفاتحة:
أنها أعظ ُم سورة في القرآن الكريم.والدليل على ذلك :حديث أبي سعيد بن ال ُمعّى (رضي
هللا عنه) أن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) قال( :أال أعلمك أعظم سورة في القرآن
قبل أن تخرج من المسجد) ،فأخذ بيدي ،فلما أردنا أن نخرج قلت :يا رسول هللا إنك
ب العَالَمِ ي َن)) هي السبع
قلت( :ألعلمنَّك أعظ َم سورة من القرآن) .قال(( :ال َح ْم ُد ِ
هلل َر ّ ِ
المثاني والقرآ ُن العظي ُم الذي أوتيتُه).
فضل سورة الملك:
من فضاءل سورة الملك :أنها تشفع لمن داوم على قراءتها.
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة (رضي هللا عنه) قال(( :إن سورةً من القرآن ثالثون
آية شفعت لرجل حتى غفر له ،وهي سورة تبارك الذي بيده الملك)).
فضل سورة الكافرون:
أنها تعدل ربع القرآن ،وأنها براءة من الشرك :والدليل على ذلك :حديث فروة بن نوقل
عن أبيه (رضي هللا عنه) أن النبي (صلى هللا عليه وسلم) قال لنوفل( :اقرأ (قُ ْل يَا أَيُّهَا
ا ْلكَا ِف ُرو َن) ثم نَم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك) وقوله (صلى هللا عليه وسلم) في
سورة الكافرون ((إنها تعدل ربع القرآن)).
فضل سورة اإلخالص:
تعدل ثلث القرآن الكريم الدليل :حديث ابي سعيد الخدري أن رجالً سمع رجالً يقرأ ( قل
هو هللا أحد ) يرددها فلما أصبح جاء النبي فذكر ذلك له وكأن الرجل تقالها فقال رسول
هللا ( والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن".
فضل سورتي الفلق والناس:
لم يُ َر مثلهن.الدليل  :عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا ( الم تر آيات أنزلت الليله لم
ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق  ،وقل أعوذ برب الناس".

حل أسئلة الكتاب

إجراءات التعليم و التعلم

تقويم الهدف

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 oأمهد للدرس ببيان فضل القرآن الكريم
وأجر تالوته وحفظه
 oأعرض لوحة فيها السور التي خصها هللا
بالكثير من الفضل بين الطالبات .
 oبمساعدة الطالبات نعدد األدلة الموضحة
على فضل بعض السور .
 oأطلب من أحدى الطالبات قراءة السور

ﺱ ســــمي الســــور التــــي
خصصها هللا تعالى بمزيـد
فضل ؟
ﺱ وضحي الفرق بـين فضـل
ســورة الفاتحــة وســورة
الملك ؟
ﺱ اذكري األدلـة علـى فضـل
سور القرآن الكريم ؟

وأطلب من الطالبات المشاركة في تالوتها

ﺱ بينـــــي فضـــــل ســـــورة
الفاتحة.

بالتوجيه والتصويب

ﺱ اذكري الدليل على فضائل
سورة الملك.

 oأتابع مشاركات الطالبات معقبه عليها
 oتناقش المعلمة الطالبات أهم أفكار الدرس.
 oأطلب من الطالبات حل أنشطة الكتاب ص

ﺱ وضـــحي فضـــل ســـورة
الكافرون.

(.)11 ،10
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

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
+

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)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ري
=======================
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
–———————————————————————————————
عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

