تحضير مادة
القرآن الكريم
الصف الرابع االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

معلمة المادة

 .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.












مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
تكووين القودرة واالسووتعداد لودت المووتعلم علوى االسووتنباط واالسوتنتاه لموا تحتويووه ا يوات موون أوامور أو نووواهي
وأحكام وآداب بوعد ووعيد والتعرف على أسباب نزول ا يات والمناسبات التي نزلت من أجلها.
مساعدة المتعلم على استيعاب معاني ا يات استيعابا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من ا يات.
زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.
تنمية قدرته على تفسير ا يات.
الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها ا يات مما يعينه علوى االسوتقامة علوى شور
هللا.
أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة القرآن الكريم الصف الرابع االبتدائي
األسبو

التاريخ

الدروس

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

تالوة سورة الحديد  -حفظ سورة المدثر

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

تالوة سورة الحديد  -حفظ سورة المدثر

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

تالوة سورة الواقعة  -حفظ سورة المدثر

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

حفظ سورة المدثر – تالوة سورة الواقعة

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

تالوة سورة الواقعة  -حفظ سورة المدثر

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

تالوة سورة الرحمن  -حفظ سورة المدثر

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

تالوة سورة القمر

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

مراجعة وتقييم

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

تالوة سورة الواقعة  -حفظ سورة المدثر
الأربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

تالوة سورة الرحمن اية
الاحد والاثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله
تالوة سورة الرحمن اية
تالوة سورة القمر
الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

االختبارات

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبو مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
إجازة نهاية أسبو مطولة
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول

من

إلى

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

القرآن  4ب

موضو الدرس

مراجعة ما سبق حفظه في الصف الثالث

مراجعة الدروس السابقة
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

نشاط إثرائي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

الرجو إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

مراجعة ما سبق دراستة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
 Oاالختبارات الشفوية  Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة  Oالمناقشة

التقويم

أذكري السور التي تم دراستها
بالصف الرابع ؟

كيف يكون التأدب مع القرآن
الكريم ؟

تقويم ختامي

أقوم بتالوة ا يات تالوة نموذجية وبعدها التالوة من آلة
التسجيل وبعدها التالوة الفردية من قبل التلميذات المجيدات ثم
األقل .
أتوقف عند كل آية وأسأل عن معاني الكلمات ووضعها في جمل
مفيدة بعد أن يتم تفسيرها بشكل مبسط.وتدوينها على السبورة
أقوم بمناقشة التلميذات حول األحكام الخاصة با يات القرآنية.
أطلب من التلميذات استخراه األحكام من كل آية قرآنية إن وجدت
ثم أقوم بتدوين بعض هذه األحكام على السبورة

عن طريق اختيار طالب آخرين للقراءة بصوت علي

الخبرات السابقة

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

تقويم قبلي

أن تتلو بعض الطالبات المجيدين
بصوت عالي لتعطي حافز لزمالئهم
الطالبات .

األحد

تقويم بنائي

أن تتلو الطالبة بعض ا يات من
مسابق دراسته بالصف الرابع .
أن تتأدب الطالبة مع القرآن الكريم
بحسن االستما و اإلنصات
أن تردد الطالبة بعض ا يات السابقة
مع زمالئه .
أن تتدرب الطالبة على حلقات القرآن
الكريم .

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

الثالثاء

الخميس

عن طريق تشجيع الطالبات على
االنطالق عند التالوة والحفظ
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع
 Oالتدريبات

 Oاألنشطة

تحدث

قراءة

 Oالواجبات المنزلية O

كتابة

أخرت..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة القرآن الكريم
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنوا التحاضير
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط  +وحدات مشرو الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد
الدروس  +نموذه 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 والخره مجانا
لمن هم خاره 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
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
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 خاره مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبو 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

