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إتقان الدارسات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث بث ا الكرتثات وناثك الت وثات والكثرو
والجول ناقا س يوا.
حفظ الدارسات قدرا مناس ا من القران التريم.
تنشئة الدارسات ع ى توقير تتاب هللا تعالى
إتساب الدارسات القدرة ع ى فهم ما يقرؤونه من تتاب هللا ،بوا يناسب الورح ة العورية.
تربية الدارسات ع ى العول بأحتام القران التريم وآدابه
تكفيز الدارسات ع ى تالوة القران التريم وحفظه وبيان األجر الوترتب.
تنشئة الدارسات ع ى الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران التري
غرس مك ة تالوة القران التريم وحفظه في نفوس الدارسات .
تع يم الدارسات آداب تالوة القران التريم والعول بها في الكال .
زيادة الثروة ال فظية لدى الدارسات من خالل ما تت ونه من آيات
تعويد الدارسات تا يك أحتام التجويد عو يا

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (القرآن)
األسبوع

التاريخ

مالحظات

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الليل  /تالوة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

القارعة  /حفظ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

البلد  /تالوة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الفجر  /تالوة القدر  /حفظ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

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

التكاثر  /حفظ

الشمس /تالوة الزلزلة  /حفظ
االحد اجازة مطولة

البينة /حفظ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

الغاشية  /تالوة

العلق  /حفظ

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

األعلى  /تالوة

التين  /حفظ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

األعلى  /تالوة التين  /حفظ
األربعاء والخميس إجازة مطوله
الطارق  /تالوة الشرح  /حفظ
الطارق  /تالوة

الضحى  /حفظ

متابعة الدارسات في إتقان المهارات
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

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

العاديات  /حفظ

الوحدة
الدرس
المواد والوسائل
األهداف السلوكية

أن تكترم الدارسة القرآن
التريم احتراما ً ي يك
بقدسيته.
أن تشرح الدارسة بعض
الوعاني .
أن ت دأ الدارسة بال سو ة في
أول تل سورة .
أن تذتر الدارسة اسم
السورة التي تقرأ فيها .
أن تت و الدارسة القرآن
تالوة صكيكة .

سورة ( الليل )
الكتاب  +السبورة  +لوحة ورقية  +أقالم ملونة  +المصحف  CD +بصوت أحد المشايخ
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اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي +القبعات
الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج ,شارك +
البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة وأخرى

اإلجراءات واالنشطة

التوهيد ل درس بالسؤال عن
اسم السورة التي سندرسها
وأهم الوع ومات عن هذه
السورة ،وشرح معاني
الت وات الصع ة وتوبيح
الوراد من تل آية
ثم قراءة اآليات بصوت طيب
حسن وجعل الدارسات يرددن
خ في ،ثم أط ب من الوجيدات
التالوة ثم الالئي ت يهن إلى
أن يتوتن الجويع من التالوة
الصكيكة مع الترتيز ع ى
الضعيفات
في القراءة .

الواجب :

استراتيجية التدريس

التقويم

اتل اآليات تالوة صكيكة
االستواع ل تالوة
ومناقشة الدارسة في
بعض الوعاني ،
تصويب أخااء القراءة .
تقييم التالوة .

َّللا او اب ار اكاتُ ُه
س االمُ اعلاي ُك ْم 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
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (حسب طلبكم
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

---------------------------------------------------------------------------للتو اصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

