تحضير مادة القرآن الكريم وتجويده
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

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

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في ن سيي الط لة وريايتاا بتربية إسممية متكاملة في خلقاا
وجسماا ويقلاا ول تاا وانتمائاا إلى أمة اإلسمم.

-2

تدريب الطالبام يلى إقامة الصمة واألخذ بآداب السلوك وال ضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختل ة وخاصة الماارة الل وية والماارة العددية والماارام الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضويام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا يلياالالا فالالي ن سالالاا وفالالي بيئتاالالا االجتماييالالة والج رافيالالة لتحسالالن اسالالتخدام
ال ِّن َعم وتن

-6
-7

ن ساا وبيئتاا .

تربية ذوقان البديعي وتعاد نشاطان االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديان.
تنمية ويي الطالبة لتدرك ما يلياا من الواجبام ومالاا من الحقالو

فالي حالدود سال ِّني وخصالائص

المرحلة التي تمر باا وغرس حب وطناا واإلخمص لوالة أمرها .
توليد الرغبة لدي الطالبام في االزدياد من العلم الناف والعمل الصالح وتدريبان يلى االست ادة من
-8
أوقام ال راغ.
-9

إيداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخل بأخم القرآن الكريم والعمل بي واالنقياد ألحكامي.
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى ا يليي وسلم وإتباع هديي.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبام وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعري ان بحقيقة دينان حتى تنمو مشايرهن لحب الخير والصمح.
 -5ترويض الن س يلالى مقاومالة األهالواء ال اسالدة مال تنميالة الالدواف ال طريالة مالن غيالر إفالراط وال
ت ريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم بر ّبي وذلك بمعرفة العقائد والعبادام.
 -7إنشاء شخصية قواماا المال العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلمالي أن ا م ّطلال
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو بن ساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
يلى خ اياها .فاي تراقب ا في جمي
ّ
من الكمال .
 -8ربط جمي العلوم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم وتجويده
 مسايدة المتعلمة في تنمية قدرتي يلى القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
 تكوين القدرة واالستعداد لد المتعلم يلى االستنباط واالستنتاج لما
تحتويي اآليام من أوامر أو نواهي وأحكام وآداب بويد ووييد والتعرف
يلى أسباب نزول اآليام والمناسبام التي نزلم من أجلاا.
 مسايدة المتعلمة يلى استيعاب معاني اآليام استيعابا ا صحيحا ا والمرامي
والتخمينام التي تتضمناا.
 إيطاء المتعلمة فرصة التعبير الصحيح والتدقي لما فامي من اآليام.
 زيادة اروتي بتعري ي يلى أل اظ ل وية وم اهيم وأفكار وأساليب جديدة.
 تنمية قدرتي يلى ت سير اآليام.
 الوقوف يلى جوانب اإليجاز القرآني سواء كان يملي أو تشريعي أو
بمغي.
 ترغيب المتعلمة يلى سلوك سبيل الاداية والرشاد التي تعرضاا اآليام
مما يعيني يلى االستقامة يلى شرع ا.
 أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
 االستعداد ليوم القيامة بالعمل الص

توزي مناج مادة (القرآن وتجويده)
األسبوع

التاريخ

3

االانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

4

االحد
1443/5/22هـ

الخميس
1443/5/26هـ

5

االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

6

االحد
1443/6/13هـ

الخميس
1443/6/17هـ

7

االحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

8

االحد
1443/6/27هـ

الامااء
1443/6/29هـ

9

االحد
1443/7/5هـ

الخميس
1443/7/9هـ

10

االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/16هـ

11

االحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

1
2

12
13

الدروس

ممحظام

االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )(24-9
حفظ سورة فصلت من اآلية ) 9الى نهاية السورة(
حروف االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )-25
(40
االحد اجازة مطولة

حروف االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )-25
(40
حروف االخفاء  -تالوة سورة فصلت من اآلية )-41
الى نهاية السورة(
إجازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
آداب تالوة القران الكريم واالستماع اليه – تالوة
سورة غافر من اآلية )(17-1
احكام الميم الساكنة – تالوة سورة غافر من اآلية
)(31-18
احكام الميم الساكنة – تالوة سورة غافر من اآلية
)(31-18
األربعاء والخميس إجازة مطولي
االخفاء الشفوي  -تالوة سورة غافر من اآلية )-32
(46
االدغام الصغير  -تالوة سورة غافر من اآلية )-47
(63
الحفظ :سورة الحاقة من اآلية ( )1الى اآلية ()24
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارام

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

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

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

للصف ( الخامس ابتدائي )

 الدراسام اإلسممية – الصف الخامس االبتدائي – ال صل الدراسي األول
العنوان  /اإلخفاء  -تالوة – حفظ

رقم الوحدة  /الدرس :الوحدة العاشرة
المادة  :القرآن الكريم وتجويده أخرى:
الصف :خامس ابتدائي
الفكرة الكبرى(( :اإلخفاء هو :النطق بالنون الساكنة أو التنوين وسطا ً بين اإلظهار واإلدغام بدون تشديد مع بقاء
الغنة).

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتذكر معنى اإلخ اء.
 oتتعرف يلى حروف اإلخ اء.
 oتعطي أمالة يلى حكم اإلخ اء.
 oتطب حكم اإلخ اء يند التموة.
 oتتلو سورة فصلم من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم ( )18تموة مجودة.
 oتح ظ سورة المعارج من اآلية رقم ( )19إلى اآلية رقم  )035ح ظا ا متقناا.

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 oحروف اإلخ اء خمسة يشر حرفا ا مجموية في
أوائل كلمام هذا البيم :
 oصف ذا انا كم جاد شخص قد سما دم طيبا ا زد
في تقى ض ظالما ا
المعارف
o
o
o
o

ستعرف المتعلمات:
اإلخ اء
تموة
تموة
مراجعة الح ظ

األسئلة األساسية :
 oما تعريف اإلخ اء الحقيقي؟
 oابحاي في شبكة المعلومام (اإلنترنم) إلضافة
معلومام أخر ين اإلخ اء الحقيقي وايرضياا
يلى معلمتك.
 oيددي مراتب اإلخ اء.
المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oذكر معنى اإلخ اء.
 oالتعرف يلى حروف اإلخ اء.
 oتموة اآليام الكريمة تموة مجودة.
 oح ظ اآليام الكريمة ح ظا ا متقناا.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

عمل أبحاث من االنترنت عن اإلخ اء الحقيقي

أن تحضر الطالبات قصة مراتب اإلخفاء.

أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o

o

o

o
o

o

تهيئة وتمهيدد بعدرق قصدة مدن الحيداة حدو
موضددوع الوحدددة ومناقشددة الطالبددات فيهددا ددم
طرح سؤا مناسب للتفكير والمناقشدة تمهيدد
لموضوع الوحدة
أقددوم بعددرق بطاقددات كتبددت فيهددا المفددردات
لهذه الوحدة أو بروشور توضيحي تقدوم أحدد
الطالبددات بقراءتهددا ومتابعددة لميددع الطالبددات
ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة.
عرق األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عدن
طريدق عدرق المفدردات والخبدرات التعليميددة
لددددروس الوحددددة عدددن طريدددق لددددو الدددتعلم
وإسدددتراتيجية (مدددافا أعدددرف – مدددافا أريدددد أن
أعرف  -مافا تعلمدت) فتقدوم المعلمدة بتوزيدع
الجدو المعد لذلك وتوزيعه على الطالبات دم
تقدددوم الطالبدددات بتسدددجيل مدددا يعرفونددده عدددن
المفدددردة وتقدددوم المعلمدددة بعدددد االطدددالع علدددى
الجداو بعرق معلومات التعزيز عدن طريدق
لهددداز العدددرق فدددوس الدددرأس بشدددفافيات أو
شددرائا البوربوينددت ومناقشددة الطالبددات فددي
فلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعدات وتحديدد دور لكدل
فرد في المجموعة لمناقشة مفردات وخبدرات
التعلم.
عمددل أبحدداث لمفددردات الدددرس مددن الطالبددات
عن طريق تقسيم المفردات على المجموعدات
م عرق كل مجموعة لبحثهدا ومناقشدته فدي
حصة مع المعلمة.
توزيع خدرائ مفداهيم وخدرائ فهنيدة فارغدة
على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكدل
مجموعددة وتددرح الحريددة لهددا لتنفيددذ الخريطددة
التدي توضدا هدذه المفدردات دم مناقشدتها مددع
لميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيدز
المعلمدددة فدددي حصدددة لدددذلك ويمكدددن االسدددتعانة
بخرائ المفاهيم المولود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرق بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط وااللابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على لمع معلومات عن اإلخفاء
الحقيقي باالستعانة بشبكة االنترنت او من
خال مكتبة المدرسة

 كتابة مقا صغير ال يزيد عن عشرين
سطراً
 توضيا الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

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

أنواع التحاضير
وحدام مشروع الملك يبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط الجديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج الجوف

المرفقام
اماة يروض بور بوينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
سجمم التقويم والماارام حسب نظام نور
+

مجلدام اختبارام متنويي
+
أورا قياس لكل درس
+
أورا يمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجمي ال ترام
+
ااراءام

شرح متميز بال يديو لجمي دروس المناج

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

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين االيميل او ال يدكس لجمي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية ملونة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طري االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباية ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس المستعجل
ايمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابام بنوك بإسم "سعد يبدالرحمن 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 ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل يبر الواتس أو االتصال تلي ونيا يلى احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

