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األهداف العامة للمادة
 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 وسلوكا ً.
 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












مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويه اآليات من أوامر أو نواهي وأحكام وآداب
بوعد ووعيد والتعرف على أسباب نزول اآليات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اآليات استيعابا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اآليات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير اآليات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اآليات مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.

توزيع منهج مادة (القرآن وتجويده)
األسبوع

التاريخ

للصف ( السادس ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

المد الالزم  -من اآلية ( )77من سورة يس إلى اآلية ( )11من سورة فاطر

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

حفظ سورة القلم من اآلية ) 34الى نهاية السورة(

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

المد الالزم الكلمي  -تالوة سورة فاطر من اآلية )(30-12

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

المد الالزم الحرفي  -تالوة سورة فاطر من اآلية ) - 31الى نهاية السورة(

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

فضائل بعض سور القرآن الكريم – تالوة سورة سبا من اآلية )(14-1

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

فضائل بعض سور القرآن الكريم – تالوة سورة سبا من اآلية )(20-15

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

تفخيم الم لفظ الجاللة (هللا) وترقيقها -تالوة سورة سبا من اآلية )(45-21
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

تفخيم الم لفظ الجاللة (هللا) وترقيقها -تالوة سورة سبا من اآلية )(45-21

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

المد الالزم الكلمي  -تالوة سورة فاطر من اآلية )(30-12
االحد اجازة مطولة

تفخيم الراء  -تالوة من اآلية ( )46من سورة سبا إلى اآلية ( )8من سورة
االحزاب
الحفظ :سورة الملك من اآلية ( )1الى اآلية ()19
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

األحد

اليـوم
السادس االبتدائي
تالوة القرآن الكريم وتجويده
المادة
التاريخ
المد الالزم الكلمي.
موضوع الدرس
الحصة
ما المقصود بـ( :أَ ْي َمانٌ َعلَ ْي َنا َبال َِغ ٌة)؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تعرف التلميذة المد
.الالزم الكلمي
أن تقارن التلميذة بين
المد الالزم الكلمي المثقل
والمد الالزم الكلمي
.المخفف
أن تطبق التلميذة المد
الالزم الكلمي على
.الكلمات التالية
أن تقرأ التلميذة اآليات
المجاورة مطبقة المد
.الالزم الكلمي

الواجب

تعريف المد الالزم الكلمي:
أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة واحدة.
أنواعه:
 النوع األول :مد الزم كلمي مثقل.
 وهو :أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مشدد في كلمة
واحدة.
 النوع الثاني :مد الزم كلمي مخفف.
 وهو :أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مخفف في كلمة
واحدة.
التطبيق العملي:
التطبيق على اآليات:
تقرأ التلميذات اآليات المجاورة مطبقين المد الالزم الكلمي:
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اء َر ِّبي ش ْيئا ً َوسِ َع َر ِّبي كل َّ ش ْيءٍ ِعلما ً أفال
ش ِر ُكونَ بِ ِه إِال أنْ َيش َ
َت َت َذ َّكرُونَ ()80

االثنين

الثالثاء األربعاء

 تقسيم التلميذات إلى مجاميع – غير متجانسة-
تتكون من خمسة تلميذات.
 تقسيم محتوى الدرس إلى خمسة فقرات.
 تكليف كل تلميذة داخل المجموعة بفقرة واحدة،
ومن ثم بقية المجاميع.
 إعطاء الوقت الكافي لكل تلميذة لقراءة الفقرة
المكلفة بها.
 تكليف كل تلميذة لديها نفس الفقرة من كل مجموعة
بتشكيل مجاميع أخرى ،بهدف مناقشة الفقرة
المحددة وتبادل األفكار ،واالتفاق على طريقة محددة
لشرح الفقرة.
 تكليف كل تلميذة بالعودة لمجموعتها وشرح الفقرة
لزميالتها.
 معرفة الفقرة المخصصة لها ورقمها بالمجموعة.
 قراءة الفقرة وفهمها واستيعاب أبرز المضامين
واألفكار التي وردت بها.
 تشكيل مجاميع جديدة تضم مثيالتها ممن لهن نفس
الرقم في المجموعات المختلفة.
 مناقشة األفكار وتبادلها مع بقية أفراد مجموعتها.
 االتفاق على طريقة معينة لشرح الفقرة لمجاميعهن
األصلية.
 العودة إلى المجموعة األصلية ،وشرح فقرتها.
حل أسئلة الكتاب

الخميس

.عرفي المد الالزم الكلمي
قارني بين المد الالزم
الكلمي المثقل والمد الالزم
.الكلمي المخفف
طبقي المد الالزم الكلمي
.على الكلمات التالية
اقرئي اآليات المجاورة
.مطبقة المد الالزم الكلمي

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
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

