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األهداف العامة للمادة
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه
وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف الخاصة للمادة











مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتتعلم علتى االستتن اا واالستتنتاا لمتا ت تويته انيتاا متن وامتر و نتواوي و كتام وآدا
وعد ووعيد والتعرف على س ا نزول انياا والمناس اا التي نزلا من جلها.
مساعدة المتعلم على استيعا معاني انياا استيعا ا ً ص ي ا ً والمرامي والتخميناا التي تتضمنها.
إعااء المتعلم فرصة التع ير الص يح والتدقيق لما فهمه من انياا.
زيادة ثروته تعريفه على لفاظ لغوية ومفاويم و فكار و سالي جديدة.
تنمية قدرته على تفسير انياا.
الوقوف على جوان اإلعجاز القرآني سواء كان عملي و تشريعي و الغي.
ترغي المتعلم على سلوك س يل الهداية والرشاد التي تعرضها انياا مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
خذ الع رة والعظة من قصص القرآن.

توزيع منهج مادة (القرآن وتجويده)
األس وع

التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )
الدروس

1

اال د 1443/5/1وـ

الخميس 1443/5/5وـ

االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )(24-9

2

اال د 1443/5/8وـ

الخميس 1443/5/12وـ

حفظ سورة فصلت من اآلية ) 9الى نهاية السورة(

3

االثنين 1443/5/16وـ

الخميس 1443/5/19وـ

4

اال د 1443/5/22وـ

الخميس 1443/5/26وـ

حروف االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )(40-25

5

اال د 1443/5/29وـ

الخميس 1443/6/3وـ

حروف االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )-41الى نهاية السورة(

الخميس 1443/6/3وـ

الخميس 1443/6/10وـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3وـ تى 1443/6/10وـ

6

اال د 1443/6/13وـ

الخميس 1443/6/17وـ

آداب تالوة القران الكريم واالستماع اليه – تالوة سورة غافر من اآلية )(17-1

7

اال د 1443/6/20وـ

الخميس 1443/6/24وـ

احكام الميم الساكنة – تالوة سورة غافر من اآلية )(31-18

8

اال د 1443/6/27وـ

الثالثاء 1443/6/29وـ

احكام الميم الساكنة – تالوة سورة غافر من اآلية )(31-18
األر عاء والخميس إجازة ماوله

9

اال د 1443/7/5وـ

الخميس 1443/7/9وـ

االخفاء الشفوي  -تالوة سورة غافر من اآلية )(46-32

10

اال د 1443/7/12وـ

الخميس 1443/7/16وـ

االدغام الصغير  -تالوة سورة غافر من اآلية )(63-47

11

اال د 1443/7/19وـ

الثالثاء 1443/7/21وــ

12

اال د 1443/7/26وـ

الخميس 1443/7/30وـ

13

اال د 1443/8/3وـ

الخميس 1443/8/7وـ

حروف االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )(40-25
اال د اجازة ماولة

الحفظ :سورة الحاقة من اآلية ( )1الى اآلية ()24
األر عاء والخميس إجازة ماولة

االخت اراا

1443/05/01وـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للاال للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03وـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
داية الدراسة عد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13وـ 2022/01/16-م
1443/08/07وـ 2022/03/10 -م
داية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مال ظاا

موضوع الدرس
الصف
سالي وارق التدريس
التمهيد
األوداف السلوكية









ن تستمع الاال ة لتالوة
انياا الكريمة من سورة
فصلا من انية ( )1إلى
انية (.)8
ن تتدر الاال ة على
ناق عض الكلماا
القرآنية ناقا ً ص ي اً.
ن تتلو الاال ة انياا
الكريمة تالوة ص ي ة
مجودة.
ن ت ل الاال ة النشاا
الخاص الدرس
ن ت ل الاال ة ورقة
العمل الخاصة الدرس.
ن تتجه الاال ة ن و
اإلتقان في تالوة القرآن
الكريم.

التقويم الختامي

سورة فصلا من انية ( )1إلى
انية ()8
السادس اال تدائي

المادة

تالوة القرآن الكريم وتجويده

المفرداا الجديدة

تالوة انياا الكريمة تالوة ص ي ة
مجودة – الناق الص يح للكلماا

اليوم
التاريخ
ال صة

األ د

اإلثنين

الثالثاء

األر عاء

الخميس

○ ل المشكالا ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذوني ○الخرائا الذونية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○ خرى............
مراجعة ( تالوة – و فظ ) الدرس السا ق مع تا يق التجويد
إجراءاا التعليم و التعلم
الم توى وعرض الدرس ( كتا الاال ة )

التمهيد:
يتدر الاال على ناق الكلماا انتية ناقا ص ي ا:
السماع:
يتلو المعلم سورة فصلا من انية ( )1إلى انية ()8تالوة مجودة .ويال ظ
الاال تا يقه لما يوجد من كام اإلظهار واإلدغام وال َق ْل .
سم هللا الر من الر يم
ِيم ﴿ِ ﴾2ك َتا ٌ فُص َل ْا آ َيا ُت ُه قُ ْرآ ًنا َع َر ِ ًيا لِ َق ْو ٍم
الر ْ َٰ َم ِن َّ
{﴿َ ﴾1ت ْن ِزيل ٌ مِنَ َّ
الر ِ
َ
َ
ض ْك َث ُر ُو ْم َف ُه ْم َال َي ْس َم ُعونَ ﴿َ ﴾4و َقالُوا
ِيرا َفأ ْع َر َ
يرا َو َنذ ً
َي ْع َل ُمونَ ﴿ َ ﴾3شِ ً
قُلُو ُ َنا فِي َ ِك َّن ٍة ِم َّما َتدْ ُعو َنا إِ َل ْي ِه َوفِي آ َذا ِن َنا َو ْق ٌر َومِنْ َ ْي ِن َنا َو َ ْي ِن َك َِجا ٌ
اع َم ْل إِ َّن َنا َعا ِملُونَ ﴿ ﴾5قُلْ إِ َّن َما َ َنا َ َش ٌر ِم ْثلُ ُك ْم ُيو َ َٰى إِ َل َّي َ َّن َما إِ َٰ َل ُه ُك ْم إِ َٰ َل ٌه
َف ْ
اس َت ْغفِ ُروهُ ۗ َو َو ْيل ٌ لِ ْل ُم ْش ِركِينَ ﴿ ﴾6ا َّلذِينَ َال ُي ْؤ ُتونَ
اس َتقِي ُموا إِ َل ْي ِه َو ْ
َوا ِ ٌد َف ْ
َّ
صالِ َ ا ِ
ا َل ُه ْم
الز َكا َة َو ُو ْم ِ ْان ِخ َر ِة ُو ْم َكا ِف ُرونَ ﴿ ﴾7إِنَّ ا َّلذِينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
ون ﴿}﴾8
َ ْج ٌر َغ ْي ُر َم ْم ُن ٍ
العرض
يتلو الاال من المص ف سورة سورة فصلا من انية ( )1إلى انية
()8تالوة مجودة .مع تا يق ما يوجد من كام اإلظهار واإلدغام وال َق ْل .

تت قق وداف وذا الدرس من خالل مجموعة
األنشاة واإلجراءاا التالية :











ل سئلة الكتا

تقويم الهدف

عتترض علتتى الاال تتاا تستتجيل صتتوتي أل تتد ك تتار
قتتراء القتترآن الكتتريم يقتتوم تتتالوة انيتتاا الكريمتتة ﺱ
تالوة مجودة ،
التتت متتتن الاال تتتاا اإلستتتتماع انصتتتاا وتركيتتتز
للتتتتالوة وم اولتتتة تقليتتتد القتتتارن تتتتى يتتتتم لهتتتن
االستيعا التام للتالوة صورة ص ي ة.
شتتترل للاال تتتاا استتتتخدام الستتت ورة كيفيتتتة ناتتتق ﺱ
عتتض الكلمتتاا القرآنيتتة ناق تا ً ص ت ي اً ،ثتتم قتتوم
مناقشتهن فيما تم استيعا ه يث ال منهن ناق
الكلمتتاا اريقتتة ص ت ي ة تتفتتق متتع اريقتتة الناتتق
الص ت ي ة ،قتتوم تتتدري كتتل اال تتاا الصتتف علتتى ﺱ
ناتتق الكلمتتاا كتتل علتتى تتدة تتتى يتتتم لهتتن الناتتق
الص يح.
متتن الاال تتاا تتتالوة انيتتاا الكريمتتة تتتالوة ﺱ
التت
ص ي ة مجودة جهراً و شكل فردي ،يث تقوم كل
اال تتتة تتتتالوة انيتتتاا الكريمتتتة علتتتى تتتدة و شتتتكل
متعاقت تتتى يتتتم كتتل اال تتاا الصتتف التتتالوة لمتترة ﺱ
وا دة و شكل متقن.
تناقش المعلمة الاال اا وم فكار الدرس.
ال من الاال اا ل نشاة الكتا ص ( .) 74ﺱ
وزع على الاال تاا ورقتة العمتل الخاصتة التدرس
ثم كلفهتم قراءتهتا والتفكيتر فتي مضتمونها و لهتا
ثم قوم التعليق والتعقي على إجا تاتهن وتصت يح
األخااء إن وجدا.
الواج المنزلي
ل سئلة الكتا المتعلقة

استمعي لتالوة انياا
الكريمة من سورة فصلا
من انية ( )1إلى انية
(.)8
تدر ي على ناق عض
الكلماا القرآنية ناقا ً
ص ي اً.
اتل انياا الكريمة تالوة
ِ
ص ي ة مجودة.
اذكري معاني الكلماا
الغري ة التي وردا
انياا الكريمة.
لي النشاا الخاص
الدرس
لي ورقة العمل الخاصة
الدرس.

الدرس

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

