تحضير مادة
القران الكريم
الصف األول
التعليم المستمر

معلمة المادة

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويدالدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في
النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة

•

تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة القرآن الكريم
ربط الدارسات بكتاب هللا تعالى حفظاً
وتالوة وتدبي اًر
تنمية الخشوع وحضور القلب لدى
الدارسات عند تالوة القرآن الكريم.
تزويد الدارسات بثروة من األلفاظ اللغوية
واألساليب التي تعين على تقويم اللسان،
وتحسين أسلوب الكتابة والبيان.

توزيع منهج مادة (القران الكريم)

الدروس

مالحظات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ -22 -
2021/09/23م
1443/03/12-11هـ -17 -
إجازة نهاية أسبوع مطولة
2021/10/18م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ -
2021/11/04م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

األسبوع

التاريخ

للصف ( األول التعليم المستمر )

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

الفاتحة حفظ

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

الناس حفظ  -الفلق حفظ

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

اإلخالص حفظ

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

المسد حفظ

5
6
7

االحد 1443/2/19هـ
االحد 1443/2/26هـ
االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/2/23هـ
الخميس 1443/3/1هـ
الخميس 1443/3/8هـ

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

الماعون حفظ  -الفيل حفظ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

الهمزة حفظ

األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

النصر حفظ
الكافرون حفظ
الكوثر حفظ
قريش حفظ
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

11
12

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

العصر حفظ  -التكاثر حفظ
القارعة حفظ

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم النشط

الدرس

سورة الفاتحة 7 – 1

ما هي السبع المثاني ؟

❑أوراق نشاط
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑ قطع الورق والفلين
❑تجارب عملية
❑كتاب نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك  البطاقات المروحية  الرؤوس
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نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

نشاط إثرائي

أنشطة ملف اإلنجاز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

من هو المستحق للعبادة
والطاعة؟

تقويم ختامي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

قال "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"
عن أبي سعيد الخدريقال :قال لي رسول هللا "أال أعلمك أعظم سورة في
القرآن قبل أن تخرج من المسجد"فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا
رسول هللا قلت ألعلمك أعظم سورة في القرآن قال"الحمد
هلل""..........قراءة اآليات من قبلي قراءة مجودة ثم قراءة زمرية من قبل
الدارسات ثم قراءة فردية مع تصويب األخطاء
*هي آية مستقلة في أول كل سورة وهذه رواية اإلمام أحمد رحمه هللا
معنى الحمد هلل والشكر هلل خالصا ً دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما
بر أمن خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي ال يحصيها إال هو.
معنى إياك نعبد أي إياك نوحده ونخافك ونرجوك ياربنا الغيرك و"إياك
نستعين"على طاعتك وعلى أمورنا كلها
الصراط المستقيم هوا إلسالم وهو دين هللا الذي ال يقبل من العبادة غيره.
هم المسلمون واليهود والنصارى.

• اتل اآليات

الخبرات السابقة

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهن لعدة مجموعات
تتنافس فيما بينهن :

حددي أول آية في سورة
الفاتحة

تقويم بنائي

• أن تقرأ الدارس اآليات
• أن تحدد الدارس أول آية في سورة
الفاتحة
• أن تعدد الدارس بعض نعم هللا عليها
• أن تبين الدارس المستحق للعبادة
والطاعة
• أن توضح الدارس المقصود
بالصراط المستقيم

تقويم قبلي

يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس تحقيق ما
يلي :

التقويم

رابط تفاعلي
❑استماع

ما المقصود بالصراط

المستقيم؟

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة
❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير
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رشحُفيديوُلكلُالدروس

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
كذلكُيمكنناُالتوصيلُعنُااليميلُاوُالفيدكسُلجميعُمدنُالمملك ُة
سُديُ_ُطباعةُملونةُ_ُطباعةُعادي ُة)
حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
T@mta.sa
عىلُسُديُ 20ريال
سعرُالمادةُ
ي
سعرُالمادةُعنُطريقُااليميلُ 20ريالُ
معُالسُديُطباعةُعاديةُ 30ريالُ
سعرُالمادةُ
ي

معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50ريالُللفيدكسُ(منُُ48ساعةُاىلُُ72ساعة)
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
ر ُ
–———————————————————
ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
ر
ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
ر
====================
اجحُ
مرصفُالر ي

233608010954856
ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ
2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940

______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________
البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001

______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

