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المادة  /التجويد

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
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المادة  /التجويد

األهداف العامة لمادة القرآن الكريم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إتقان الدارسات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمــات
والحروف والجمل نطقا سليما.
حفظ الدارسات قدرا مناسبا من القران الكريم.
تنشئة الدارسات على توقير كتاب هللا تعالى
إكساب الدارسات القــدرة علــى فهــم مــا يقركونــه مــن كتــاب هللا ربمــا يناســب المرحلــة
العمرية.
تربية الدارسات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه
تحفيز الدارسات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.
تنشئة الدارسات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري
غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الدارسات .
تعليم الدارسات آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الدارسات من خالل ما يتلونه من آيات
تعويد الدارسات تطبيق أحكام التجويد عمليا
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توزيع منهج مادة (القران الكريم وتجويده)
األسبوع

التاريخ

المادة  /التجويد

للصف (الثالث التعليم المستمر )
الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

الترحيب بالدارسات

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

القرآن الكريم

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

القرآن الكريم

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

آداب المصحف الشريف
أهمية التجويد وفضل تعلمه

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

أهمية التجويد وفضل تعلمه

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

القلب

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

اإلخفاء

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

آداب المصحف الشريف
األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

اإلظهار
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

اإلظهار
اإلدغام
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

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

من

إلى

مالحظات

الفصل الدراسي  /األول
الدرس
التمهيد
الوسائل المقترحة

أن تعرف الدارسة القرآن
الكريم

•

أن تتحدث الدارسة عن
نزول القرآن الكريم
والغرض من نزوله

•

أن تعدد الدارسة سور
القرآن الكريم

•

أن تبين الدارسة فضل
تعلم القرآن الكريم

الواجب

الصف  /الخامس االبتدائي
اليوم

القرآن الكريم
مراجعه الدرس السابق مع الدارسات  ......ثم مناقشة الدارسات حول موضوع درسنا الجديد مناقشة حوارية
كتاب الدارسة  +السبورة  +لوحة ورقية  +أقالم ملونة

األهداف السلوكية
•

المادة  /التجويد

المحتوى والعرض
تقوم المعلمة بمناقشة الدارسات ومحاورتهم فيما
يلي:
تعريف القرآن الكريم:
هو كالم هللا المنزل على نبينا محمد  المتعبد بتالوته.
نزول القرآن الكريم:
النزول األول :نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ
النزول الثاني :نزوله مفرقا ً على الرسول 
ابتداء نزول القرآن الكريم:
ليلة القدر من شهر رمضان المبارك في غار حراء
أول ما نزل من القرآن الكريم وآخر ما نزل:
أول ما نزل "اقرأ باسم ربك الذي خلق"
أخر ما نزل "وأتقوا يوما ً ترجعون فيه إلى هللا"....
الغرض من إنزال القرآن الكريم:
تفهم آياته وتدبرها والعمل بما فيها
أعدد سور القرآن الكريم 114 :سورة
أعدد آيات القرآن الكريم 6236 :آية
فصل تعلم القرآن الكريم:
• فهم معانيه
• حفظ آياته
• تجويد ألفاظه وحسن أدائه
• العمل بأحكامه
• التحلي بأخالقه واألخذ بآدابه

حل التقويم ص "  17و " 18

التاريخ
الحصة  -الفصل

التقويم
•

ما تعريف القرآن الكريم؟
•

التقويم النهائي
•

أتحدث عن نزول القرآن
الكريم والغرض من

ما الغرض من نزول

نزوله

القرآن الكريم؟

•

•

أعدد سور القرآن الكريم

أبين فضل تعلم القرآن
الكريم

مالحظات

استراتيجية التدريس  :فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي +القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج ,شارك  +البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة أخرى ....:
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ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ
يرسُمؤسسةُالتحاضيُالحديثة
ر
www.mta.sa

اسُاألولُُ1443هـُ
ر
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُموادُتعليمُالكبياتُللفصلُالدر ي
تحضي  +توزيـ ــعُ +أهدافُ
رُ
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ُباالسياتيجياتُُ+الطريقةُالعرضيةُُ+التعلمُالنشطُالجديدُُ+المرسد
تحضي
ر

المرفقاتُ
أوراقُعملُلكلُدرس
+
ر
ونُ
الكتابُااللكي
ي
+
س
عروضُبورُبوينتُلكلُدر ُ
+
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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
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المادة  /التجويد

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

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

الفصل الدراسي  /األول

الصف  /الخامس االبتدائي

233608010954856
ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ
2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
SA3520000002052558759940
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______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________
البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
ن)
(ايُبا ُ
SA6065000000101001926001
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______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay
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