اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

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

توزيع منهج مادة (القران الكريم لمدارس التحفيظ – تالوة )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

النمل

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

النمل

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

النمل

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

النمل

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

مراجعة اآليات السابقة

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الشعراء

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الشعراء
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الشعراء

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الشعراء

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

الشعراء
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

النمل
االحد اجازة مطولة

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

من

إلى

مالحظات

عنوان الدرس

الفصل

تالوة النمل من آية 13-1

الحصة

المادة

القرآن الكريم

الوسيلة التعليمية

الصف

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

خامس ابتدئي

مراجعة الدرس السابق ......ثم مناقشة الطالب حول سورة ( (النمل) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعالي (( طس تلك )) ...

 – 1أن تتلو التلميذات اآليات تالوة صحيحة إلى قوله تعالى (( فلما جاءتهم )) ...
خالية من اللحن

تالوة اآليات من كل طالب مع مناقشة وتصويب

 – 1تالوة اآليات تالوة فردية نموذجية  – 2.قراءة اآليات من قبل التلميذات قراءة زمرية على

األخطاء

مجموعتين  – 3 .تهجي اآليات والمفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالب الوسائل المساعدة له  – 1قراءة اآليات قراءة فردية  – 2 .قراءة اآليات قراءة جماعية .
في تعلم القرآن وحفظه

 – 3االستماع إلى المسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم باألقران للبطيئين في القراءة

قراءة كل تلميذة آية وقراءة بعض التلميذات
لآليات المخصصة في كل حصة

بعض من مفردات اآليات القرآنية الكريمة :
 – 3أن تتعرف التلميذات على معاني
المفردات لبعض اآليات

الكلمــــــــــــــة
يعمهون
تصطلون

 -4أن تذكر الطالب بعض فوائد اآليات
القرآنية المقررة

الواجب المنزلي:

معناها
يعمون عن الرشد أو يتحيون
تشت

تذكر التلميذة معاني كلمات ما يعطى له

فنون بها من البرد

 -1بيان صفة المؤمنين وهي إقامة الصالة وإيتاء الزكاة .

 -2من ظلم نفسه بالمعاصي ثم تاب وأناب وبدلها حسنات فإن اهلل غفور رحيم ..

س /اذكري بعض فوائد اآليات القرآنية التي
درستها

تحضير اآليات القرآنية الجديدة في المنزل قبل شرحي في الفصل وحفظ المقرر عليهم حفظه استعداد لتسميعه في الفصل .

األخوة معلمين ومعلمات مدراس تحفيظ القرآن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
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

