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 اهلل تعالى حفظاً
وتالوة وتدبيراً
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 ( القرآن الكريم )

الدروس

مالحظات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

األسبوع

التاريخ

للصف ( األول تعليم مستمر )

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

سورة قريش

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة قريش

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سورة الهمزة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

سورة العصر

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

سورة التكاثر

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة القارعة

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

سورة العاديات
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سورة العاديات

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

سورة الزلزلة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

سورة الزلزلة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

سورة الفيل
االحد اجازة مطولة

االختبارات

الدرس

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التع ُّلم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التع لَّم النشط

سورة قريش

اليوم

قال (( فضل هللا قريش بسبع خالل  .إني منهم وإن النبوة فيهم...وأن هللا أنزل فيهم سورة من القرآن ثم تال
..إليالف))

التاريخ

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

الحصة
الفصل

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر  -زواج  -شارك  البطاقات المروحية  الرؤوس
المرقمة  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

في البداية أقوم بمراجعة األعداد التي درسها الدارسة ثم بعد ذلك أقوم
بكتابة مجموعة من التمارين عن الجمع بدون حمل وأناقش حلها مع
الدارسة

الخبرات السابقة

16 = 5 + 11
أطلب من ال دارسات كتابة جملة الجمع للعددين ( ) 16 ، 2
وإيجاد الحل ومن ثم قراءة الجملة كاملة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

أنشطة ملف اإلنجاز

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

تقوم بها قريش؟

بماذا ذكر هللا قريش في هذه
اآلية؟

تقويم ختامي

ما المقصود بالمصلين في اآلية

 اقرئي اآليات

15 = 2 + 1 3

عددي الرحالت التي كانت

تقويم قبلي

يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس تحقيق ما
يلي :
 أن تقرأ الدارس اآليات
 أن تعدد الدارس الرحالت التي كانت
لقوم قريش.
 أن تبين الدارس نعمة هللا على قريش
الذي ذكرهم بها في هذه اآلية
 أن توضح الدارس أكبر النعم الدنيوية
الموجبة لمحبة هللا.

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات
تتنافس فيما بينهم :

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

التقويم

رابط تفاعلي
استماع

ما هي أكبر النعم الدنيوية
الموجبة لمحبة هللا وشكره
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

هللا او اب ار اكاته
س االم اعلايكم اورحمة َ ه
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+
عروض بور بوينت لكل درس
+

شرح فيديو لكل الدروس
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)
ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106

اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي

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
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

