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

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

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

اليوم

الوحدة :

األولى

السورة

سورة الدخان ( تالوة )

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة

األسبوع

أسبوعين

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
استراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

 أن تقرأ التلميذة اآليات القرآنية قراءة مرتلة.
 أن تبي ي ي ي ي ي ي يييق التلميي ي ي ي ي ي ي ييذة مع ي ي ي ي ي ي ي ي ق ل ي ي ي ي ي ي ي ي تعي ي ي ي ي ي ي ييال
[وأورث اها].
تلاوة سورة الدخان
من آية 30-1

⃝

 أن تشرح التلميذة اآليية[ر السيماوات واضرو وميا

نماذج حسية

أداء التقويم

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ البرجكتر

 المناقشة

+

الكرسي الساخن +

 أن تفسر التلميذة مفردات الكلمات.

األول

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

القبعات الست

بي هما].

⃝ √ الكتاب
⃝ √ األنشطة ⃝ √ التدريبات

المسجل

⃝ √ البطاقات
⃝

⃝ √ الواجبات المنزلية

أفالم تعليمية

⃝ √ العروض

 أن تفسر التلميذة ق ل تعال [وإن لم تؤم ا لي].

⃝ √ المالحظة ⃝ √ المناقشة

صور
⃝

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

⃝

أخرى........

أخرى ......................
.................................

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

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ 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 عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

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
+
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

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
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

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
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي األول

المادة  /قرآن كريم خامس ابتدائي

68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

