تحضير التعليم الرقمي
مادة القران الكريم
للصف السادس االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم هللا الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم
(تحضير التعلم الرقمي) لجميع المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط ومقررات) والذي تشتمل على المحتوى التعليمي
(اضغط على الدرس أو الصورة) للدروس بشرح فيديو من عين وأوراق عمل وعرض بوربوينت لكل درس كما يشمل على اإلثراءات واالنشطة
والواجبات واالستراتيجيات
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً
لحقوقنا.
❖ ال نحل لكم بيع هذا العمل وكل محتوياته.
❖ ال نحل لكم االستفادة من هذا العمل إذا لم تدفع ثمنه.
❖ ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا العمل وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
اّللَ ََْي َع ْل لَه ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرزقْه ِم ْن َح ْيث ال ََْيتَ ِسب ))

حساب مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي ) 233608010954856اي بان(

SA5780000233608010954856

حسابات اخرى
اضغط هنا

مؤسسة التحاضير الحديثة

توقيع المعلم/ة

لتسجيل طلب شراء مواد آخرى الكترونيا أضغط هنا

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (القران الكريم لمدارس التحفيظ – تالوة ) للصف ( السادس ابتدائي )
التاريخ

األسبوع

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

مريم

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

مريم

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الكهف

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الكهف

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

الكهف

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

مراجعة اآليات السابقة

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

االسراء
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

االسراء

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

االسراء

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

مراجعة اآليات السابقة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مريم
االحد اجازة مطولة

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

االختبارات

توقيع القائد/ة

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م

من

إلى

مالحظات

الحقوق

اجلدول ادلراس
الحصة االولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

االحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

هاتف المدرسة

هاتف المرشد

هاتف المعلم

هاتف ولي االمر

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
القرآن الكريم (6ب)
تالوة

عنوان الوحدة

سورة مريم

موضوع الدرس

تالوة سورة مريم من اآلية ( )1إلى اآلية ()20

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

اليوم

الثالثاء

االهداف

األربعاء

• أن تتلو التلميذة سورة مريم من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.
• أن تذكر التلميذة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• أن تستنبط التلميذة أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

الخميس

• ات ِل سورة مريم من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.
التاريخ

الواجبات والتقويم • اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• استنبطي أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
⃝ √ فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

نشاط منزلي O
اختبار فترة O

⃝ √ أخرى ..............

مسابقة مدرستي O
اختبار اسبوعي O

أخرى O
أخرى O

..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

مالحظات
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توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة
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”األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
الفصل الدراسي الثاني لعام  1443هـ
وبجميع طرق التحضير الحدثية

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس – التخطيط العكسي
المرفقات
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

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  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

