تحضير مادة القران الكريم
الصف األول ابتدائي
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة واات اهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطالبام ليشبوا ر ااا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحيالاة وايالين بعقيالدتام مالدافعين يناالا ويالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير الم تمال اقتصالاديا وا تماييالا واقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة ال رد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خمل القضاء يلالى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لام حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فايلية في بناء م تمعاتام.

ميال أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة اابتدائية

-1
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-6
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وتقةوا

تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنمية محبةة
وخشيته في قلبه.
تزويةةد ا بةةالتبرال والمعةةاالئ المالنمةةة لسةةنه  ،ألت ة تلةةة بالمةةوئ العامةةة والمبةةا الساسةةية للاقافةةة
والعلوم.
تشويقها إل البحث عن المعرفة ،وتعويد ا التأمل العلمي.
تنمية القدالال العقلية والمهاالال المتتلفة لدى الطالبة ،وتعهد ا بالتوجيه والتهذيب.
تربيتهةةا علةة الحيةةاة ايجتماعيةةة اإلسةةالمية التةةي يسةةو ا اإلخةةاي والتعةةاوو ،وتقةةدير التبعةةة ،وتحمةةل
المسؤولية.
تداليبها عل خدمه مجتمعها ووطنها  ،وتنمية الوح النصح واإلخالص لوية أمر ا .
ألفز متها يستعا ة أمجا أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئنائ السير في طريق العزة والمجد.
تعويد ا اينتفاع بوقتها في القراية المفيدة  ،واستاماال فراغهةا فةي العمةائ النافعةة ،وتصةريف نشةاطها
بما يجعل شتصيتها اإلسالمية مز رة قوية.
تقوية وعي الطالبة لتعرئ – بقدال سنه – كيف تواجه اإلشاعال المضللة ،والمذا ب الهدامة ،والمبةا
الدخيلة.
إعدا ا لما يلي ذ المرأللة من مراألل الحياة .

ااهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التتلق بأخالق القرآو الكرية والعمل به واينقيا لألكامه .
 -2اإليماو بنبوة محمد مل

عليه وسلة وإتباع ديه .

 -3تنمية الناألية الدينية والروألية لدى الطالبال وتبصير ن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة ينهن ألت تنمو مشاعر ن لحب التير والصالح.
 -5تةةرويا الةةنفس علة مقاومةةة ال ةةواي الفاسةدة مةةت تنميةةة الةةدوافت الفطريةةة مةةن غيةةر إفةةراط وي
تفريط.
 -6تنظية عالقة المسلة بربّه وذلك بمعرفة العقاند والعبا ال.
 -7إنشاي شتصية قوامها المال العليا وذلك لو قلب المسةلة متّصةل بةاع تعةال لعلمةه أو
عل خفايا ا .فهي تراقب

في جميت تح ّركاتها وسةكناتها وتسةمو بنفسةها إلة مةا قةدّال

من الكمائ .
 -8البط جميت العلوم الخرى بالقرآو الكرية .

مطّلةت
لهةا

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم






تنمية قدرة المتعلمة يلى قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من
مخار اا الصحيحة ومراياة صحة الضبط.
تطبيق أحكام الت ويد بالتقليد والمحاكاة.
التخلق بالقرآن الكريم وآدابي و اانقياد ألحكامي والعمل بي.
تنمية حب القرآن لد المتعلمة وتقديسي واارتباط بي والميل إلى قراءتي وترتيلي.

توزي مناج مادة (القران الكريم)
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الدروس

من
ااحد
1443/5/1هـ
ااحد
1443/5/8هـ

إلى
الخميس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

ااانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

ااحد
1443/5/22هـ
ااحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
ااحد
1443/6/13هـ
ااحد
1443/6/20هـ
ااحد
1443/6/27هـ
ااحد
1443/7/5هـ
ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الامااء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

العاديام

ااحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

مرا عة السور السابقة
األربعاء والخميس إ ازة مطولي

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

ااختبارام

ممحظام

المايون
قريش
ال يل
ااحد ا ازة مطولة

مرا عة السور السابقة
الامزة
إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
العصر
التكاار
مرا عة السور السابقة
األربعاء والخميس إ ازة مطولي
القارية

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطمب لل صل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتصف ال صل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف ال صل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إ ازة ال صل الدراسي الااني
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التاريخ

للصف ( ااول ابتدائي )

الدراسام اإلسممية – الصف الوئ ابتداني – ال صل الدراسي األول
القة الوألدة  /الدالس:
العنواو  /سورة المايون
أخرى:
الما ة  :القرآو الكرية
الصف :اوئ ابتداني
الفكرة الكبرى :قائ تعال "أالأيت الذي يكذب بالدين" قائ مقاتل والكلبي نزلت في العاص بن وانل السهمي وقائ
ابن جريج كاو ابو سفياو بن ألرب ينحر كل أسبوع جزوالين فآتا يتية فسأله شيئا فقرعه بعصا فأنزئ تعال
(أالأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتية).

نواتج التعلة للوألدة
يتوقت من الطالبة أو:











ترايي آداب التموة.
تتلو آيام السورة تموة م ودة.
تحدد يدد آيام سورة المايون.
تحدد موق سورة المايون من المصحف الشريف.
تعدد بعض فضائل السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليام الكريمة إن و دم.
توضح أبرز المواضي التي ناقشتاا السورة الكريمة.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة.
توضح بعض معاني الكلمام ال ريبة في اآليام.
ترايي أحكام الت ويد التي درستاا أاناء التموة.

السئلة الساسية :

الفهام الاابتة:
ستفهة المتعلمال:

ور ِة َح ْول َ َف ِري َق ْيـ ِن مِنَ ال َب َ
ش ِر ُه َما:
س َ
يدُو ُر م ِْح َو ُر ال ُّ

ِسا ِ
ب
 ال َكافِ ُر ال َ ا ِح ُد لِن َِع ِم ه ِب بِ َي ْو ِم الح َ
هللا ال ُم َك ِّذ ُ
َوال َ َزاءِ .
 - ال ُم َنافِقُ الهذِي اَ َي ْقصِ ُد ِب َع َملِ ِي َو ْ َي ههللاِ َبلْ ُي َرائِي في
صمَتـِيِ.
أَ ْي َمالِ ِي َو َ

المعاالئ

س
س
س
س
س
س
س
س
س

 :ما آداب تموة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضويام التي تحدام فياا هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادام السورة .................و................
 :استخر ي حكما ا ت ويديا ا من هذه اآليام.
 :حددي موق السورة من المصحف الشريف.
 :كم يدد آيام سورة المايون؟
 :حددي موق سورة المايون من المصحف الشريف.
 :يددي بعض فضائل سورة المايون.



التموة الصحيحة الم ودة لآليام.

المهاالال
ستكوو المتعلمال قا الال عل :
 اكتساب ات اهام وقيم في م ال ح ظ القرآن الكريم.



أحكام ت ويدية من اآليام.

 تموة اآليام تموة م ودة.



معاني بعض الكلمام.

 تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن و دم.



تو ياام وإرشادام لآليام.

ستعرئ المتعلمال:

 تكوين ات اه إي ابي نحو حب تموة القرآن الكريم.
 بيان تو ياام وإرشادام اآليام.
 ذكر األحكام الت ويدية الواردة في اآليام.

البرا ين وال لة عل تحقق نواتج التعلة :
المهمال ال انية :
يقسة طالبال الصف ال مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أ انية:

المهمة ال انية الولي

المهمة اي انية الاانية

عمل أبحاث من اينترنت عن ما يتضمنه اآليال

أو تحضر الطالبال قصة عن اآليال

أ لة أخرى:
نقاشال الزميالل  -اختباالال قصيرة  -اختباالال طويلة  -التذكير الكا يمي – المفكرال -
السئلة الفجانية  -تقوية القراو – المطويال  -ملف اإلنجاز .

خبرال التعلية والتعلة :
وال المعلمة












تهيئة وتمهيةد بعةرق قصةة مةن الحيةاة ألةوئ
موضةةوع الوألةةدة ومناقشةةة الطالبةةال فيهةةا ةةة
طرح سؤائ مناسب للتفكير والمناقشةة تمهيةد
لموضوع الوألدة
أقةةوم بعةةرق بطاقةةال كتبةةت فيهةةا المفةةر ال
لهذ الوألدة أو بروشوال توضيحي تقةوم أألةد
الطالبةةال بقرايتهةةا ومتابعةةة جميةةت الطالبةةال
لخذ فكرة عامة عن الوألدة كاملة.
عرق السئلة الساسية واإلفهام الباقية عةن
طريةق عةرق المفةر ال والتبةرال التعليميةةة
لةةةدالوس الوألةةةدة عةةةن طريةةةق جةةةدوئ الةةةتعلة
وإسةةةتراتيجية (مةةةاذا أعةةةرئ – مةةةاذا أاليةةةد أو
أعرئ  -ماذا تعلمةت) فتقةوم المعلمةة بتوزيةت
الجدوئ المعد لذلك وتوزيعه عل الطالبال ةة
تقةةةوم الطالبةةةال بتسةةةجيل مةةةا يعرفونةةةه عةةةن
المفةةةر ة وتقةةةوم المعلمةةةة بعةةةد ايطةةةالع علةةة
الجداوئ بعرق معلومال التعزيز عةن طريةق
جهةةةاز العةةةرق فةةةوق الةةةرأس بشةةةفافيال أو
شةةرانح البوالبوينةةت ومناقشةةة الطالبةةال فةةي
ذلك و كذا في كل مفر ة.
تقسية الطالبال لمجموعةال وتحديةد وال لكةل
فر في المجموعة لمناقشة مفر ال وخبةرال
التعلة.
عمةةل أبحةةاث لمفةةر ال الةةدالس مةةن الطالبةةال
عن طريق تقسية المفر ال عل المجموعةال
ة عرق كل مجموعة لبحاهةا ومناقشةته فةي
ألصة مت المعلمة.
توزيت خةرانط مفةا ية وخةرانط ذ نيةة فاالغةة
عل المجموعال وتحديد مفر ال خامة لكةل
مجموعةةة وتةةرح الحريةةة لهةةا لتنفيةةذ التريطةةة
التةي توضةح ةذ المفةر ال ةة مناقشةتها مةةت
جميت المجموعال ومالألظة ومتابعة وتعزيةز
المعلمةةةة فةةةي ألصةةةة لةةةذلك ويمكةةةن ايسةةةتعانة
بترانط المفا ية الموجو بنهاية كل فصل.

وال الطالبة

 انتبا الطالبال بعرق بعا السئلة
والنشطة المتعلقة بموضوع الوألدة.

 التفاعل مت النشاط وايجابة عن السئلة
 قراية المطوية بطريقة علمية محيحة
 التركيز عل جمت معلومال عن فضل
سوالة الماعوو بايستعانة بشبكة اينترنت
او من خالئ مكتبة المدالسة

 كتابة مقائ مغير ي يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدئ من كتابة القصة ومبرالاتها

األخوة المعلمين والمعلمام
هللا َو َب َر َكا ُت ُي
الس َم ُم َيلَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مادة القرآن الكريم
لل صل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع الملك يبدهللا  +الطريقة البنائية  +ااستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج ال وف

المرفقام
اماة يروض بور بوينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
س مم التقويم والماارام حسب نظام نور
+
م لدام اختبارام متنويي

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق يمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مي ال ترام
+
ااراءام

شرح متميز بال يديو ل مي دروس المناج

التوصيل للرياض والخرج م انا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس
(من  48ساية الى  72ساية)

ويمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترونيا ا ين طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين اايميل او ال يدكس ل مي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية ملونة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طريق اايميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباية ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي ااسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابام بنوك بإسم "سعد يبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
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 ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك اانماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل يبر الواتس أو ااتصال تلي ونيا يلى احدي اارقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

