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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم
هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه
وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف الخاصة للمادة

 تنمية قدرة المتعلمة على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة
الضبط .
 تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
 التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
 تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الرابع ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

سورة النجم (تالوة ) من آية ( )1-30سورة المزمل (حفظ) من آية ()1-8

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة النجم (تالوة ) من آية (-31آخر السورة) سورة المزمل (حفظ) من آية ()9-14

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سورة الطور (تالوة ) من آية ( )21-32سورة المزمل (حفظ) من آية (-20آخر السورة)

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

سورة الطور (تالوة ) من آية (-33آخر السورة) سورة الجن (حفظ) من آية ()1-5

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 الذاريات (تالوة ) من آية ( )1-9سورة الجن (حفظ) من آية ()6-10

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة الذاريات (تالوة ) من آية ( )20-40سورة الجن (حفظ) من آية ()11-15

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سورة ق (تالوة ) من آية ( )1-10سورة الجن (حفظ) من آية (-23آخر السورة)

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

سورة ق (تالوة ) من آية ()11-27

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

سورة الطور (تالوة ) من آية ( )1-20سورة المزمل (حفظ) من آية ()15-19

االحد اجازة مطولة

سورة الذاريات (تالوة ) من آية (-41آخر السورة) سورة الجن (حفظ) من آية ()16-22

األربعاء والخميس إجازة مطوله

سورة ق (تالوة ) من آية (-28آخر السورة)

األربعاء والخميس إجازة 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

المادة/الصف
موضوع الدرس
التمهيد
استراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

األحد االثنين الثالثاء األربعاء

اليـوم
القرآن الكريم (4ب)
التاريخ
تالوة سورة النجم من اآلية ( )1إلى اآلية ()20
الحصة
كم عدد آيات سورة النجم؟
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
المساعدة
التلقين
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
احبُ ُك ْم َو َما َغ َوى ()2
ض َّل َ
قال تعالىَ ( :والنَّ ْج ِم إِ َذا ه ََوى (َ )1ما َ
ص ِ
ش ِدي ُد
وحى (َ )4علَّ َمهُ َ
َو َما يَ ْن ِط ُ
ق عَنْ ا ْل َه َوى ( )3إِنْ ه َُو إِالَّ َو ْح ٌي يُ َ
ُ
َ
ْ
ست ََوى (....)6
القُ َوى ( )5ذو ِم َّر ٍة فا ْ

أن تتلو التلميذة سورة
النجم من اآلية ( )1إلى
اآلية ( )20تالوة
معاني الكلمات:
صحيحة مجودة.
ُ
أن تذكر التلميذة معاني
الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.

ــوى
شَـــ ِدي ُد الق َ
ُذو ِمـــــ َّر ٍة
ســـــت ََوى
فَا ْ
َدنَــــــا

جبريل عليه الســـــالم.
ذو قوة ومنظر حســــن.
استقر بأفق الشمس عند مطلعها.
اقترب ( وهو جبريل).









مضمون اآليات:
 أقسم هللا تعالى بالنجوم إذا غابت ,ما حاد محمد صلى هللا عليه
وسلم عن طريق الهداية والحق ,وما خرج عن الرشاد ,بل هو
في غاية االستقامة واالعتدال والسداد ,وليس نطقه صاد ًرا
أن تستنبط التلميذة أبرز
عن هوى نفسه .ما القرآن وما السنة إال وحي من هللا إلى نبيه
الدروس والعبر
محمد صلى هللا عليه وسلم.
المستفادة من اآليات
علَّم محمدًا صلى هللا عليه وسلم َملَك شديد القوة ,ذو منظر حسن,
الكريمة.
وهو جبريل عليه السالم ,الذي ظهر واستوى على صورته
الحقيقية للرسول صلى هللا عليه وسلم في األفق األعلى ,وهو أفق
الشمس عند مطلعها.

الواجب












الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

دور المعلمة
تحديد وصياغة القضية في شكل سؤال كالتالي( :حددي أسباب
نزول اآليات الكريمة).
تكليف التلميذات بالتفكير في القضية لعدة دقائق.
تعيين تلميذة لتسجيل األفكار على السبورة.
إنهاء الموقف التعليمي عند تغطية كافة جوانب الموضوع.
تصنيف األفكار ،وترتيبها ومناقشتها.
تحديد واختيار المشروع.
التعاون مع التلميذات في تصميم خريطة مفاهيم توضح أهم
الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من اآليات الكريمة.
وضع خطة محكمة وواضحة لتنفيذ المشروع بالتعاون مع
التلميذات ،وذلك من خالل صياغة المعلومات النظرية المتاحة
حول الموضوع في مجموعة من المفاهيم ،وتحديد العالقات فيما
بينها.
تقويم المشروعات المنجزة.

اتل سورة النجم من اآلية
ِ
( )1إلى اآلية ( )20تالوة
صحيحة مجودة.
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.

دور المتعلمة
إطالق العنان لتفكيرها بهدف التوصل لحل مناسب للقضية دون
التقيد بإجابة نموذجية.
البناء على أفكار اآلخرين وعدم تجاهل أي فكرة تخدم الموضوع.
اإلجابة على السؤال بشكل واضح.
تقييم إجابتها بشكل موضوعي بعد انتهاء الموقف التعليمي.
استيعاب وفهم بنود المشروع.
تنفيذ خطة المشروع من خالل تصميم خريطة المفاهيم بشكل
دقيق.
االشتراك في عملية تقويم المشروع ،من خالل إبداء الرأي
وتوضيح وجهات النظر ،وتحديد مدى تنفيذ الخطة.

كتابة اآليات الكريمة مرتان بكراسة الواجب.

استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من
اآليات الكريمة.

األخوة المعلمين والمعلمات
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ
ال ّ
هللاِ َوبَ َر َكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة 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  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

