تحضير مادة القرآن الكريم
الصف الرابع االبتدائي
التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة لالمعالارف لالماالارام الم يالدة لاالت اهالام لالقاليم المرغلبالة لالد
الطالبام ليشبلا ر االا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحيالاة لايالين بعقيالدتام مالدافعين يناالا ليالاملين
في ضلئاا لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر البشرية المزمالة لتطاللير الم تمالع اقتصالاديا لا تماييالا لاقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدفع هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة ال رد لال ماية معالا فاالل يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطلير الم تمع بصلرتين :
أ ) مباشرة  :لذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج لالتنمية
ب ) غير مباشرة  :لذلك من خمل القضاء يلالى األميالة لنشالر الالليي لالد
يضمن لام حياة لايية مستنيرة لدلرا أكار فايلية في بناء م تمعاتام.

ميالع أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في ن سيي الط لة لريايتاا بتربية إسممية متكاملة في خلقاا
ل سماا ليقلاا لل تاا لانتمائاا إلى أمة اإلسمم.

-2

تدريب الطالبام يلى إقامة الصمة لاألخذ بآداب السللك لال ضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختل ة لخاصة الماارة الل لية لالماارة العددية لالماارام الحركية .

-4

تزليد الطالبة بالقدر المناسب من المعللمام في مختلف الملضليام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا يلياالالا فالالي ن سالالاا لفالالي بيئتاالالا اال تماييالالة لال رافيالالة لتحسالالن اسالالتخدام
ال ِّن َعم لتن ع ن ساا لبيئتاا .

-6
-7

تربية ذلقان البديعي لتعاد نشاطان االبتكاري لتنمية تقدير العمل اليدلي لديان.
تنمية ليي الطالبة لتدرك ما يلياا من اللا بام لمالاا من الحقالل

فالي حالدلد سال ِّني لخصالائص

المرحلة التي تمر باا لغرس حب لطناا لاإلخمص للالة أمرها .
تلليد الرغبة لدي الطالبام في االزدياد من العلم النافع لالعمل الصالح لتدريبان يلى االست ادة من
-8
ألقام ال راغ.
-9

إيداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخل بأخم القرآن الكريم لالعمل بي لاالنقياد ألحكامي.
 -2اإليمان بنبلة محمد صلى ا يليي لسلم لإتباع هديي.
 -3تنمية الناحية الدينية لالرلحية لد الطالبام لتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعري ان بحقيقة دينان حتى تنمل مشايرهن لحب الخير لالصمح.
 -5ترليض الن س يلالى مقالمالة األهاللاء ال اسالدة مالع تنميالة الالدلافع ال طريالة مالن غيالر إفالراط لال
ت ريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم بر ّبي لذلك بمعرفة العقائد لالعبادام.
 -7إنشاء شخصية قلاماا المال العليا لذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلمالي أن ا م ّطلالع
تحركاتاا لسكناتاا لتسمل بن ساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
يلى خ اياها .فاي تراقب ا في ميع ّ
من الكمال .
 -8ربط ميع العللم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم

 تنمية قدرة المتعلمة يلى قراءة كتاب ا قراءة سليمة بإخراج
الحرلف من مخار اا الصحيحة لمراياة صحة الضبط .
 تطبي أحكام الت ليد بالتقليد لالمحاكاة.
 التخل بالقرآن الكريم لآدابي ل االنقياد ألحكامي لالعمل بي.
 تنمية حب القرآن لد المتعلم لتقديسي لاالرتباط بي لالميل إلى
قراءتي لترتيلي.

لزيع مناج مادة ( القرآن الكريم )
األسبلع

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

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

الخميس
االانين
1443/5/16هـ 1443/5/19هـ
االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ

الامااء
االحد
1443/6/27هـ 1443/6/29هـ
الخميس
االحد
1443/7/9هـ
1443/7/5هـ
الخميس
االحد
1443/7/12هـ 1443/7/16هـ
الامااء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ
الخميس
االحد
1443/7/26هـ 1443/7/30هـ
الخميس
االحد
1443/8/7هـ
1443/8/3هـ

الدرلس
سورة النجم (تالوة ) من آية ( )30-1سورة المزمل
(حفظ) من آية ()1-8
سورة النجم (تالوة ) من آية (-31آخر السورة) سورة
المزمل (حفظ) من آية ()9-14
سورة الطور (تالوة ) من آية ( )20-1سورة المزمل
(حفظ) من آية ()15-19

االحد ا ازة مطللة
سورة الطور (تالوة ) من آية ( )21-32سورة
المزمل (حفظ) من آية (-20آخر السورة)
سورة الطور (تالوة ) من آية (-33آخر السورة)
سورة الجن (حفظ) من آية ()1-5

إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ
حتى 1443/6/10هـ
سورة الذاريات (تالوة ) من آية ( )9-1سورة الجن
(حفظ) من آية ()6-10
سورة الذاريات (تالوة ) من آية ( )20-40سورة
الجن (حفظ) من آية ()11-15
سورة الذاريات (تالوة ) من آية (-41آخر السورة)
سورة الجن (حفظ) من آية ()16-22

األربعاء لالخميس إ ازة مطللي
سورة ق (تالوة ) من آية ( )1-10سورة الجن (حفظ)
من آية (-23آخر السورة)
سورة ق (تالوة ) من آية ()11-27
سورة ق (تالوة ) من آية (-28آخر السورة)

األربعاء لالخميس إ ازة مطللة

االختبارام

ممحظام

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

2

التاريخ

للصف ( الرابع ابتدائي )

الدراسام اإلسممية – الصف الرابع االبتدائي – ال صل الدراسي األلل
رقم الوحدة  /الدرس :ــــــــــــــــــ
أخرى:
المادة  :قرآن كريم
الصف :الرابع االبتدائي
الفكرة الكبرى :سورة النجم مكية وهى تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام ،وعن موضوع اإليمان بالبعث
والنشور شأن سائر السور المكية.
العنوان  /تالوة سورة النجم

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 ترايي آداب التملة.
 تتلل آيام السلرة تملة م لدة.
 تذكر كم يدد آيام سلرة الن م.
 تحدد ملقع سلرة الن م من المصحف الشريف .
 تلضح أبرز الملاضيع التي ناقشتاا السلرة الكريمة.
 تعدد بعض فضائل سلرة الن م.
 تذكر أسباب نزلل اآليام الكريمة إن ل دم.
 تستنبط بعض اآلداب لالعبر من السلرة.
 تلضح بعض معاني الكلمام ال ريبة في اآليام.
 oترايي أحكام الت ليد التي درستاا أاناء التملة.

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:
س
س
س
س

ستفهم المتعلمات:
 oين اابم بن الحرث األنصاري قال  :كانم اليالد تقلل
إذا هلك لام صبي ص ير "هل صدّ ي " .فبلغ ذلك النبي
فقال " :كذبم يالد ما من نسمة يخلقاا ا في بطن
أمي إال أني شقى أل سعيد "فأنزل ا تعالى يند ذلك هذه
اآلية ( َُل أَ ْيلَ ُم ِب ُك ْم إِ ْذ أَ ْن َ
ض َلإِ ْذ أَ ْن ُت ْم أَ ِ َّن ٌة
شأ َ ُك ْم مِنَ األَ ْر ِ
لن أ ُ َّم َااتِك إلى آخرها).
في ُب ُط ِ

س
س
س
س
س

المعارف

 :ما آداب تملة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السلرة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الملضليام التي تحدام فياا هذه السلرة؟
 :أكملي من إرشادام السلرة  .................ل
. ...............
 :استخر ي حكما ا ت ليديا ا من هذه اآليام .
 :حددي ملقع السلرة من المصحف الشريف.
 :كم يدد آيام سلرة الن م؟
 :حددي ملقع سلرة الن م من المصحف الشريف.
 :يددي بعض فضائل سلرة الن م.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتملة الصحيحة الم لدة لآليام.

 oاكتساب ات اهام لقيم في م ال آداب تملة القرآن الكريم.

 oأحكام ت ليدية من اآليام.

 oتملة اآليام تملة م لدة.

 oمعاني بعض الكلمام.
 oتل ياام لإرشادام لآليام.

 oتعرف معاني بعض المعاني لأسباب النزلل إن ل دم.
 oتكلين ات اه إي ابي نحل حب تملة القرآن الكريم.
 oبيان تل ياام لإرشادام اآليام.

o

ذكر األحكام الت ليدية اللاردة في اآليام.

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 عدد آيات السورة

أن تحضر الطالبات قصة توضح معني اآليات.

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 بعدر قصدة مدن الحيداة حدو
موضددوع الوحدددة ومناقشددة الطالبددات فيهددا ددم
طرح سؤا مناسب للتفكير والمناقشدة تمهيدد
لموضوع الوحدة
أقددوم بعددر بطاقددات كتبددت فيهددا المفددردات
لهذه الوحدة أو بروشور توضيحي تقدوم أحدد
الطالبددات بقراهتهددا ومتابعددة لميددع الطالبددات
ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة.
عر األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عدن
طريدق عدر المفدردات والابدرات 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 بعر معلومات التعزيز عدن طريدق
لهددداز العدددر فدددوق الدددرأس بشدددفافيات أو
شددرائح 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 عر كل مجموعة لبحثهدا ومناقشدته فدي
حصة مع المعلمة.
توزيع خدرائ مفداهيم وخدرائ فهنيدة فار دة
على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكدل
مجموعددة وتددرح الحريددة لهددا لتنفيددذ الاريطددة
التدي توضدح هدذه المفدردات دم مناقشدتها مددع
لميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيدز
المعلمدددة فدددي حصدددة لدددذلك ويمكدددن االسدددتعانة
بارائ المفاهيم المولود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعر بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط وااللابة عن األسئلة
 قراهة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على لمع معلومات عن فضل
سورة النجم باالستعانة بشبكة االنترنت او
من خال مكتبة المدرسة

 كتابة مقا صغير ال يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخلة المعلمين لالمعلمام
ا َل َب َر َكا ُت ُي
الس َم ُم َيلَي ُك ْم َلرحمة َّ ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم ميع ما يخص مادة القرآن الكريم
لل صل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +تلزيع  +أهداف

أنلاع التحاضير
لحدام مشرلع الملك يبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدرلس  +نملذج ال لف

المرفقام
اماة يرلض بلر بلينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة ل دليل المعلمي
+
س مم التقليم لالماارام حسب نظام نلر
+

م لدام اختبارام متنليي
+
ألرا قياس لكل درس
+
ألرا يمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط لم اهيم
+
أسئلة لأ لبة برنامج حسن ل ميع ال ترام
+
ااراءام

شرح متميز بال يديل ل ميع درلس المناج

التلصيل للرياض لالخرج م انا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس
(من  48ساية الى  72ساية)

ليمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترلنيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التلصيل ين االيميل ال ال يدكس ل ميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية مللنة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طري االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباية مللنة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي االسبلع اللاحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
لهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابام بنلك 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 السعلدي ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعلدي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

بنك ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتلاصل يبر اللاتس أل االتصال تلي لنيا يلى احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

