مادة القرآن الكريم
الصف األول االبتدائي

توزيع منهج مادة (القرآن الكريم) للصف (االول االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

األسبوع التمهيدي

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

سورة الفاتحة

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

سورة الناس

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

سورة الفلق

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

سورة الفلق

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

سورة اإلخالص

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

سورة المسد

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

سورة المسد

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

سورة النصر

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

سورة الكافرون

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

مراجعة عامة

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
السورة
اليوم

التاريخ

التهيئة واالستعداد

الزمن المتوقع للوحدة

التهيئة واالستعداد
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
استراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

⃝

نماذج حسية

أداء التقويم

⃝ √ البرجكتر

⃝ √ االختبارات الشفوية

✓ المناقشة +

التهيئة واالستعداد

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .
• أن تتعرف الطالبة على سور املنهج اجلديد .

الكرسي الساخن +

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة
⃝

القبعات الست

⃝√

صور

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

أخرى........
..........................

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

عنوان الدرس
سورة الفاتحة
تمهيد الدرس

الفصل

المادة

الحصة

الوسيلة التعليمية

الصف

قرآن كريم

التاريخ

األول االبتدائي

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية

ﺱ ما هي السورة اليت تقرئنها يف كل ركعة ؟

األهــداف السلوكيــة

المستوى

أن تقرأ التلميذة اآلايت قراءة

ممارسة

المحتوى

قراءة منوذجية ...تليها قراءة التلميذات

أن تعدد التلميذة بعضاً من
أمساء هللا سبحانه وتعاىل..

تذكر

أن توضح التلميذة معىن قوله

فهم

 احلمد هلل رب العاملني  الرمحن الرحيم

الرمحن ...الرحيم .......

تعاىل (رب العاملني)

مالك يوم الدين"

رب اخللق مجيعاً.
رب العاملني ...أي ُّ
المحتوى
أي أن وقت قيام الساعة بيده وحـده ال
شريك له يف ذلك..

أن تعطي التلميذة أمثلة ألنواع

تطبيق

قراءة زمرية مث القراءة الفردية الصحيحة.

الصالة...

بر الوالدين ...الصدقة...

اقرئي

( )

اآلايت من سورة

دقائق

الفاحتة

قراءة

جيدة؟

 مالك يوم الدين  إايك نعبد وإايك
نستعني  اهدان الصراط املستقيم  

فهم

التقويم

االستماع للشريط القرآين قراءة املعلمة ﺱ االستماع

جيدة صحيحة .

أن تشرح التلميذة قوله تعاىل"

إجراءات وعرض الدرس

الزمن

( )
دقائق

مناقشة التلميذات حول أمساء هللا احلسىن..
وصفاته العليا.

ﺱ االستماع من هو
خالق الناس؟

( )

تعداد ملخلوقات هللا سبحانه وتعاىل.

دقائق

األساليب  /أنشطة التعليم ﺱ االستماع ما واجبنا

( )

والتعلم  /إجراءات التدريس

جتاه هللا سبحانه

دقائق

توضيح املراحل اليت مير هبا اإلنسان من حني

وتعاىل.

والدته اىل وفاته.

تعداد لألعمال الصاحلة املقربة من هللا تقويم األهداف

( )

األهــداف السلوكيــة

المستوى

العبادات.
أن تُقارن التلميذة بني املغضوب

حتليل

عليهم والضالني

المحتوى

إجراءات وعرض الدرس

الصوم.

سبحانه وتعاىل مع املناقشة.

املغضوب عليهم :هم اليهود

قال تعاىل ( وقل ريب زدين علماً)
هنا توضيح سبب غضب هللا عليهم..

الضالني هم :النصارى

وكوهنم من الضالني...

التقويم

الزمن

ﺱ االستماع ما حكم

دقائق

اإلميان

بيوم

القيامة؟

( )
دقائق

قال تعاىل (الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة ﺱ االستماع عددي
الكتاب)
أن حترص التلميذة على قراءة
سورة الفاحتة يف الصالة.

تعود

وجوب قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة يف

األعمال املقربة من
هللا سبحانه وتعاىل؟

الصالة.

دقائق
ﺱ االستماع اشرحي
قوله تعاىل
(غري املغضوب عليهم
وال الضالني)..؟

التقويم النهائي
الواجب المنزلي

ﺱ ترديد اآلايت عن طريق جهاز العرض.
ﺱ حفظ اآلايت من خالل الرتديد ...مث تسميعها فردايً
ﺱ حفظ اآلايت يف املنزل.

( )

طريقة البطاقات – فواز الحربي
التاريخ:

اليوم:

املكتسبات السابقة:
التهيئة

/

/

14هـ احلصة:

ما هي السورة اليت تقرئنها يف كل ركعة ؟

❑
❑ عرض فيلم تعليمي
قصة

الصف:

❑
❑ صور

حديث جاري

أن تعدد التلميذة بعضاً من أمساء هللا سبحانه وتعاىل..
أن توضح التلميذة معىن قوله تعاىل (رب العاملني)

أن تشرح التلميذة قوله تعاىل" مالك يوم الدين"
أن تعطي التلميذة أمثلة ألنواع العبادات.

أن تُقارن التلميذة بني املغضوب عليهم والضالني

أن حترص التلميذة على قراءة سورة الفاحتة يف الصالة.

اسرتاتيجيات التدريس:
مهارات التفكري:
تقنيات التعلم:
أدوات التقويم:

❑
❑ حل املشكالت

التعليم التعاوني

عمليات العلم األساسية:

التفكري اإلبداعـــــــي:
التفكري الناقــــــــــد:

❑
❑ فيلم تعليمي
❑ اإلختبارات الشفوية
❑ األنشطة
أجهزة عرض

1ب .... /

❑
❑ نشاط رقم ( ) .....
طرح مشكلة

املوضوع:

❑
❑ أخرى.............................................. :

قراءة نص قرآني أو نبوي من مرجع صحيح

حتقيق أهداف الدرس من خالل .........................

أهداف الدرس

أن تقرأ التلميذة اآلايت قراءة جيدة صحيحة .

املادة:

القرآن الكريم

سورة الفاتحة

كتاب الطالبة

إجراءات وعرض الدرس

االستماع للشريط القرآين قراءة املعلمة قراءة منوذجية ...تليها
 احلمد هلل رب العاملني  الرمحن الرحيم  مالك يوم الدين قراءة التلميذات قراءة زمرية مث القراءة الفردية الصحيحة.
 إايك نعبد وإايك نستعني  اهدان الصراط املستقيم   مناقشة التلميذات حول أمساء هللا احلسىن ..وصفاته العليا.
تعداد ملخلوقات هللا سبحانه وتعاىل.
الرحن ...الرحيم .......

رب اخللق مجيعاً.
رب العاملني ...أي ُّ
المحتوى :
أي أن وقت قيام الساعة بيده وحـده ال شريك له يف ذلك..
الصالة ...بر الوالدين ...الصدقة ...الصوم.
املغضوب عليهم :هم اليهود
الضالني هم :النصارى
وجوب قراءة سورة الفاحتة يف كل ركعة يف الصالة.

❑
❑ أخرى...................... :
❑ املالحظة
❑ الطالقة
❑ حتديد األولويات
❑ جهاز تسجيل
❑ مراجع ودوريات
❑ االختبارات التحريرية
❑ الواجبات املنزلية
التقويم البنائي

األساليب  /أنشطة التعليم والتعلم  /إجراءات التدريس

توضيح املراحل اليت مير هبا اإلنسان من حني والدته اىل وفاته.
تعداد لألعمال الصاحلة املقربة من هللا سبحانه وتعاىل مع
املناقشة.
قال تعاىل ( وقل ريب زدين علماً)
هنا توضيح سبب غضب هللا عليهم ..وكوهنم من الضالني...
قال تعاىل (الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب)

❑ التواصل اللغوي
❑ االستقصاء
❑
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى................... :
❑ االستنتاج
❑ القياس
❑ التصنيف
❑ أخرى.................... :
❑ العصف الذهني
❑ األصالة
❑ املرونة
❑ التمييز بني املعلومات ❑ أخرى ❑ .................... :أخرى ❑ .................... :أخرى.................... :
❑ لوحات ورسومات
❑ صور
❑ مناذج وعينات
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ التدريبات
❑ املناقشة
❑ املالحظة
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
اخلرائط الذهنية

طريقة مسرد فواز الحربي

سورة الناس

عنوان الدرس
الفصل

الحصة

التاريخ

الهدف

المكون

• أن تقرأ التلميذة اآلايت قراءة جيدة
صحيحة .

• أن تُعدد التلميذة صفات الرب عز
وجل من خالل اآلايت الكرمية..

سورة
الناس

•

األسبوع) ( :

الفترة :

المهارة

األنشطة

االس ت ت تتتماط للش ت ت تتر

القت ت ت ت ت ت ت تترآ ق ت ت ت ت ت ت ت تراءة
املعلمت ت ت ت ت ت ت تتة ق ت ت ت ت ت ت ت تراءة

منوذجي ت ت ت تتة ...تلي ت ت ت تتا

• أن تبني التلميذة املراد بقوله تعاىل "

قت ت ت ت تراءة التلمي ت ت ت تتذات

• أن تشرح التلميذة (ملك الناس *

القت ت ت ت ت ت تراءة الفرد ت ت ت ت ت تتة

• أن تستخلص من هو الوسواس

مناقشت ت تتة التلميت ت تتذات

• أن تفرق التلميذة بني اجلِ ِنة والناس.

اآلايت.

قل أعوذ برب الناس" ..
آله الناس)

اخلناس.

• أن تتمسك التلميذة ابإلكثار من
ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف مجيع

األوقات واألحوال.

ق ت ت ت ت ت ت تراءة مر ت ت ت ت ت ت تتة

الصحيحة.

ح ت ت ت ت ت ت تتول مو ت ت ت ت ت ت تتوط

إستراتيجية التدريس
 oالتعليم التعاو
 oحل املشكالت
 oاسلوب احلوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهين
 oخرائ املفاهيم
 oالتفكري اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكري الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

اإلجراءات

أداء التقويم

كتاب الطالبة
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل املعلمة
)
(

 oاختبار تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإجنا مشروط

التهيئة واالستعداد

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

الهدف ( المحتوى )

األسبوع

المعيار
• حف ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ
السظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

املطل ب ظ ظظة

املقظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظر

بص ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ة

صحيحة

• االنط ظ ظ ظ ظ ظ

احلف ظ ظ ظ ظ ظ

التهيئة
واالستعداد

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد .

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

...
• التعظ ظظرف

 صحائف األعمال

 االستكشاف

أمظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظا

 فكر-زاوج-شارك

................. 

الس ظ ال ظ

مهارات التفكير

يقرؤها

• حتسظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ

الصظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ت

ابلقراءة .

• التظظبدم م ظ
تظ ظ ظ ظظام ه
..

المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح ......... 

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

استراتيجيات التعلم النشط
القرآن الكريم – 1ب ف1
حفظ سورة الفاتحة
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اإلجراءات
دور المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
مضمون اآليات الكريمة،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول أهم
الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات الكريمة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

الواجب المنزلي :حفظ اآليات الكريمة 5( .دقائق)

اليوم
التاريخ
الحصة

•
•
•

دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مضمون اآليات الكريمة)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.

•

التناقش الجاد حول أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
المصحف
الشريف

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

بيني مضمون
اآليات الكريمة
شرحاً مفصالً.

وضحي أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر

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

القرآن الكريم 1ب
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
تسميع سورة الفاتحة (.)7-1
بيني سورة الفاتحة مكية أم مدنية.

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

استمعي لشرح مضمون اآليات الكريمة شرحاً مبسطاً.

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

اتلِ اآليات تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.

تقويم بنائي

مراجعة ما سبق دراستة

التقويم

طبقي األحكام التجويدية أثناء
التالوة.

تقويم ختامي

أن تتلو التلميذة اآليات تالوة صحيحة أقوم بالتالوة النموذجية عدة مرات يعقبها اإلنصات آللة التسجيل،
مجودة ومرتلة.
ثم التالوة الجماعية ،ثم الفردية من قبل التلميذات المجتهدات
أن تطبق التلميذة األحكام التجويدية
منهن
أثناء التالوة.
أكلف التلميذات بالتالوة مع االلتزام بأحكام التجويد التي ينبغي
أن تذكر التلميذة معاني المفردات
مراعاتها أثناء التالوة مع تصويب األخطاء الشائعة التي يقعن
الواردة بالسورة.
فيها.
أن تستمع التلميذة لشرح مضمون
أفسر المعاني الواردة باآليات ,وأطلب من التلميذات سرد معاني
اآليات الكريمة شرحاً مبسطاً
أن تسمع التلميذة اآليات غيبياً دون
المفردات وذلك من خالل فهمهن لشرحي وإنصاتهن الجيد لي.
أخطاء.
من خالل فهم المفردات أطلب من بعض التلميذات شرح اآليات
أن تحرص التلميذة على حفظ القرآن على ضوء التفسير السابق للمفردات ،ثم أقوم بتلخيص إجاباتهن
الكريم.
وتصويبها حتى يصلن إلى التفسير والشرح المناسب.
اخلربات السابقة
يقمن بعض التلميذات بتسميع اآليات غيبياً بعد حفظها مع الحرص
على عدم الوقوع في أخطاء وذلك من خالل الحفظ الجيد.

أدوات التقويم

األربعاء

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

اذكري معاني المفردات الواردة
بالسورة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

طريقة بطاقة تخطيط الدروس – الليزر

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة الفاتحة؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تتلو اآليات الكريمة من سورة (الفاتحة) اآليات
( )3 - 1تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
تستنبط هداية اآلية رقم ( .)3
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
تحفظ اآليات الكريمة حفظا متقنا.
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

أسئلة

المادة:
عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

يتوقع من التلميذة في نهاية الحصة أن:

الصف1 :ب ف1

الموضوع :تالوة وحفظ سورة الفاتحة

التقويم
.1

سير الحصة الدراسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
التالوة الجهرية من المعلمة لآليات.
التالوة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
التالوة الفردية من التلميذات المجيدات.
الشرح اإلجمالي لآليات.
القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
والوجداني).
التسميع الفردي للتلميذات.
االستقصاء

أخرى...................

.2
.3
.4
.5
.6

التواصل اللغوي

اتل اآليات الكريمة من سورة (الفاتحة) اآليات
( )3 - 1تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآلية رقم (.) 3
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
احفظي اآليات الكريمة حفظا متقنا.
الخرائط الذهنية

حل المشكالت

التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات
التالي ليزر صور ونماذج وعينات
المقرأة
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية أخرى …………………
االختبارات الشفوية المالحظة المناقشة

التخطيط العكسي – الليزر

رقم الوحدة:
عدد الحصص:
الصف :األول االبتدائي
اليوم
التاريخ
س َّمى
سا ِ
سيَّةَ َوت ُ َ
اص َدهُ األَ َ
ب العَ ِزي ِز ب َها َوت ُ َ
الفكرة الكبرى :ت ُ َ
ب ألن َها َج َمعَتْ َمقَ ِ
س َّمى أ ُ ُّم ال ِكتَا ِ
اح ال ِكتَا ِ
س َّمى الفَاتِ َحةُ ال ْفتِتَ ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
أ ْي َ
اسَ ،وال َح ْم ُد
الوافِيَةَ ،والكَافِيَةَ ،واأل َ
ضا ً ال َّ
س ْب ُع ال َمثانِيَ ،والشَّافِيَةَ ،و َ
س ُ
العنوان  /سورة الفاتحة

نواتج التعلم للوحدة

يتوقع من الطالبة أن:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

تراعي آداب التالوة.
تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
تذكر كم عدد آيات سورة الفاتحة.
تحدد موقع سورة الفاتحة من المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
تعدد بعض فضائل سورة الفاتحة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعي النطق الصحيح والتجويد أثناء التالوة.
تحفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.

األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:

ن َو ُفرُوعِهِ،
يَدُورُ ِمحْ َورُ السُّورَ ِة حَوْلَ أُصُولِ الدِّي ِ
وَالعَقِيدَةِ ،وَالعِبَادَةِ ،وَالتَّشْرِيعِ ،وَاالعْتِقَادِ بال َيوْمِ
خرِ ،وَاإلِيمَانِ بِصِفَاتِ الَّلَِّ الحُسْنَىَ ،وِإفْرَادِهِ
اآل ِ
َل وَعَالَ
َالتوَجُّهِ ِإلَيْ ِه ج َّ
بالعِبَادَ ِة وَاالسْتِعَانَ ِة وَالدُّعَاءِ ،و َّ
َالصرَاطِ المُسْتَقِيمِ،
َق و ِّ
ط َلبِ الهداية إلى الدِّينِ الح ِّ
بَ
ن وَ َنهْجِ سَبِيلِ
علَى اإلِيمَا ِ
وَالتَّضَرُّعِ ِإلَيْهِ بالتَّثْبِيتِ َ
علَيْهِمْ
طرِيقِ المَغْضُوبِ َ
ب َ
الصَّالِحِينَ ،وَ َتج َُّن ِ
وَالضَّالِّينَ ،وَا ِإلخْبَارِ عَنْ قِصَصِ األُمَمِ السَّابِقِينَ،
علَى مَعَا ِرجِ السُّعَدَا ِء وَمَنَا ِزلِ األَشْقِيَاءِ،
وَاالطَّالَعِ َ
وَالتَّعَبُّدِ بأَمْرِ الَّلَِّ سُبْحَانَ ُه وَ َنهْيِهِ.

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة.................
و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة الفاتحة ؟
 :حددي موقع سورة الفاتحة من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة الفاتحة.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.

 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

 oأحكام تجويدية من اآليات.

 oتالوة اآليات تالوة مجودة.

 oمعاني بعض الكلمات.

o

توجيهات وإرشادات لآليات.

 oتعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
عمل لوحة عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

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

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

أمهد للدرس بتوجيه الطالب لفتح المصحف على سورة
الفاتحة وتحديد موقعها في المصحف الشريف وشرح أسباب
النزول.
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي لتالوة اآليات الكريمة
من سورة الفاتحة.
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة الفاتحة
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولة
تقليد القارئ حتى يتم لهن االستيعاب التام للتالوة بصورة
صحيحة.
تجزئة أيات السورة بما يتناسب مع قدرات الطالب  ،وأقوم
بتقسيم الطالب مجموعتين ثم أتلو اآليات المقررة عبر مكبر
الصوت مع اإلشارة لكل كلمة يتم قراءتها بمؤشر  ،وأطلب
من المجموعة األولى ترديد اآليات ثم انتقل للمجموعة الثانية
وتكرار التالوة مع اإلصغاء جيدا لنطق الكلمات مراعياً
الترتيل الجيد وحسن الصوت .
توضيح معاني المفردات الغريبة من خالل اإلشارة للكلمة
المراد توضيحها للطالب من خالل شريحة البوربوينت.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعض الكلمات
القرآنية نطقاً صحيحاً ،ثم أطلب منهن نطق الكلمات بطريقة
صحيحة ،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة
بصورة صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة جهراً وبشكل فردي ،حيث تقوم كل طالبة بتالوة
اآليات الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كل طالبات
الصف التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديد الطالبات من بعدي عدة مرات  .مع المرور بينيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تطبيق طريقة المحو التدريجي حيث أتلو السورة آية آية  ،مع
اإلشارة بمؤشر لها أثناء العرض على السبورة الذكية ،ويقوم
طالب المجموعتين بالترديد  ،ثم ابدا في المحو التدريجي
لاليات بعد أن يحفظها الطالب .
التسميع الفردي للطالب حيث أطلب من الطالب المجيدين أوال
مع التحفيز المناسب وتصحيح األخطاء إن وجدت.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعرف معاني بعض المعاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تستمع الطالبة لتالوة اآليات
الكريمة من سورة الفاتحة.
تذكر كم عدد آيات سورة الفاتحة.
تحدد موقع سورة الفاتحة من
المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة
إن وجدت.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من
السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقاً صحيحاً.
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
يستمع الطالب إلى المقطع المرادِ
حفظُه من المعلم.
يحفظ الطالب كلَّ آية وحدها،
ويكررها حتى يتقنها.
يربط الطالب اآلية األولى بالثانية،
ويكررهما حتى االتقان.
يربط الطالب اآليتين األولى والثانية
بالثالثة ،ويكررها حتى االتقان،
وهكذا حتى يتم حفظ المقطع.
يكرر الطالب المقطع كامال بعد
حفظه حتى يتقنه.
عرض الطالب المقطع على المعلم
باتقان.

مسرد الليزر 1

الحصة

المكون

األولى

تالوة سورة الفاتحة
من اآلية ( )1إلى اآلية
( )3

الفصل
الثانية

الثالثة

الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة

تالوة سورة الفاتحة
من اآلية ( )4إلى اآلية
( )5
تالوة سورة الفاتحة
من اآلية ( )6إلى اآلية
( )7
حفظ سورة الفاتحة من
اآلية ( )1إلى اآلية
( )3
حفظ سورة الفاتحة من
اآلية ( )4إلى اآلية
( )5
حفظ سورة الفاتحة من
اآلية ( )6إلى اآلية
( )7
تسميع سورة الفاتحة
كاملة

عنوان الوحدة  :سورة الفاتحة
إستراتيجية
المهارة
الهدف
التدريس
تالوة اآليات الكريمة تالوة
التالوة –
صحيحة مجودة – ذكر
التعلم الذاتي
التذكر
معاني الكلمات الجديدة التي
وردت باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
التالوة –
صحيحة مجودة – ذكر
التعلم الذاتي
التذكر
معاني الكلمات الجديدة التي
وردت باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
التالوة –
صحيحة مجودة – ذكر
التعلم الذاتي
التذكر
معاني الكلمات الجديدة التي
وردت باآليات
الحفظ
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً
التعلم الذاتي
واالسترجاع
متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً
متقنا ً
حفظ اآليات الكريمة حفظا ً
متقنا ً
تسميع اآليات الكريمة التي
سبق حفظها

اإلجراءات

أداة التقويم

المصحف الشريف – الجزء
األول

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء
األول

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء
األول

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء
األول

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء
األول

تكليف منزلي

الحفظ
واالسترجاع

التعلم الذاتي

الحفظ
واالسترجاع

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء
األول

أوراق قياس

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء
األول

تكليف منزلي

الحفظ
واالسترجاع

مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون
تالوة سورة
الفاتحة من
اآلية ( )1إلى
اآلية ()3
تالوة سورة
الفاتحة من
اآلية ( )4إلى
اآلية ()5
تالوة سورة
الفاتحة من
اآلية ( )6إلى
اآلية ()7
حفظ سورة
الفاتحة من
اآلية ( )1إلى
اآلية ()3
حفظ سورة
الفاتحة من
اآلية ( )4إلى
اآلية ()5

الهدف
تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
– ذكر معاني الكلمات
الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
– ذكر معاني الكلمات
الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
– ذكر معاني الكلمات
الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
– ذكر معاني الكلمات
الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
– ذكر معاني الكلمات
الجديدة التي وردت
باآليات

عدد
الحصص
حصة

حصة

حصة

حصة

حصة

إستراتيجية
التدريس
التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

اإلجراءات
واألنشطة
المصحف
الشريف – الجزء
األول
المصحف
الشريف – الجزء
األول
المصحف
الشريف – الجزء
األول
المصحف
الشريف – الجزء
األول
المصحف
الشريف – الجزء
األول

أداة
التقويم
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

حفظ سورة
الفاتحة من
اآلية ( )6إلى
اآلية ()7
تسميع سورة
الفاتحة كاملة

تالوة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة
– ذكر معاني الكلمات
الجديدة التي وردت
باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف
الشريف – الجزء
األول

تسميع اآليات الكريمة
التي سبق حفظها

حصة

التعلم الذاتي

المصحف
الشريف – الجزء
األول

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

طريقة وحدات الملك عبدهللا – الليزر

الصف

األول االبتدائي

الدرس
ملخص الوحدة

القرآن الكريم

المــــادة

اليـوم

األحد

التاريخ
الحصة
المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلم الوحدة

سورة الفاتحة

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

يتوقع من التلميذة في نهاية هذه الوحدة أن:
➢ تراعي آداب التالوة.
➢ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
➢ تحدد عدد آيات سورة الفاتحة.
➢ تحدد موقع سورة الفاتحة من المصحف الشريف.
➢ تعدد بعض فضائل السورة الكريمة.
➢ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
➢ توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
➢ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
➢ توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
➢ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :كم عدد آيات سورة الفاتحة؟
 :حددي موقع سورة الفاتحة من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة الفاتحة.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفكرة الكبرى:
تُسَمَّى الفَاتِحَةُ الفْتِتَاحِ الكِتَابِ العَزِيزِ بهَا وَتُسَمَّى أُمُّ الكِتَابِ ألنهَا جَمَعَ ْ
ت
مَقَاصِدَهُ األَسَاسِيَّةَ وَتُسَمَّى أَ ْيضَاً السَّبْعُ المَثَانِي ،وَالشَّافِيَةُ ،وَالوَافِيَةُ،
وَالكَافِيَةُ ،وَاألَسَاسُ ،وَالحَ ْمدُ.
ستفهم التلميذة أن:
-

يَدُورُ مِحْوَرُ السُّورَةِ حَوْلَ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ ،وَالعَقِيدَةِ ،وَالعِبَادَةِ،
وَالتَّشْرِيعِ ،وَاالعْتِقَادِ باليَوْمِ اآلخِرِ ،وَاإلِيمَانِ بِصِفَاتِ الَّلَِّ الحُسْنَى ،وَإِفْرَادِهِ
بالعِبَادَةِ وَاالسْتِعَانَةِ وَالدُّعَاءِ ،وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَالَ بطَلَبِ الهداية إلى
الدِّينِ الحَقِّ وَالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ ،وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ بالتَّثْبِيتِ عَلَى اإلِيمَانِ وَنَهْجِ
سَبِيلِ الصَّالِحِينَ ،وَتَجَنُّبِ طَرِيقِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ ،وَاإلِخْبَارِ عَنْ
قِصَصِ األُمَمِ السَّابِقِينَ ،وَاالطَّالَعِ عَلَى مَعَارِجِ السُّعَدَاءِ وَمَنَازِلِ األَشْقِيَاءِ،
وَالتَّعَبُّدِ بأَمْرِ الَّلَِّ سُبْحَانَهُ وَنَهْيِهِ.
ستكون التلميذة قادرة على:

ستعرف التلميذة:
•

اكتساب اتجاهات وقيم في مجال حفظ القرآن الكريم.

• التالوة الصحيحة المجودة لآليات.

•

تالوة اآليات تالوة مجودة.

• أحكام تجويدية من اآليات.

•

تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.

• معاني بعض الكلمات.

•

تكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.

• توجيهات وإرشادات لآليات.

•

بيان توجيهات وإرشادات اآليات.

•

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

▪ كتابة قصة تحقيق درجات
من السورة .متقدمة في
▪ عمل مطوية االختبارات.
عن أهم
التوجيهات القدرة على تنفيذ
واإلرشادات المهمات األدائية
المطلوبة منها،
التي
يتم التقييم من
تضمنتها
خالل جدول
اآليات
المتابعة المعد
الكريمة.
(مبتدئ  -نام –
كفء – متميز).

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم

أدلة أخرى

من خالل األدلة
التالية:
▪ النشاط المنزلي.
▪ اختبارات فجائية
قصيرة.
▪ التذكير
األكاديمي.
▪ المفكرات.
▪ كتابة تلخيص.
▪ اختبارات طويلة.
▪ المالحظات.
▪ تقويم ذاتي.

األنشطة التعليمية التعلمية
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد ونهايته كتمهيد
إلثارة انتباه التلميذات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة.
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة القرآن الكريم
وذكر أسباب نزول السورة إن وجدت والمعنى العام لآليات أو قصة تحوي عبرة أو عظة.
أقوم بابراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات
األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.
تقسيم التلميذات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة.
تالوة نموذجية لآليات من (المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر) ومتابعة جميع
التلميذات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تتلى.
إعادة تالوة اآليات مع ترديد اآليات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى مقاطع صغيرة
ليستطعن التلميذات الترديد.
تالوة التلميذات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز السبورة وترتيبها على النحو
التالي:
• كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع
التلميذات.
• عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على التلميذات نطقها وتدريب التلميذات عليها.
• جدول الكلمات ومعناها.
• جدول للمقارنة بين كلمتين.
تالوة تلميذة من كل مجموعة لآليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات في ذلك.
توزيع بروشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني اآليات وأحكام التجويد الواردة فيها
وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات اآليات.
تدريب التلميذات على الكلمات التي يصعب عليهن تالوتها من خالل الجدول الموجود على
السبورة.
مناقشة التلميذات في المعنى العام لآليات.
تالوة تلميذة بعد األخرى من كل مجموعة وتصويب األخطاء لها من قبل تلميذة محددة من
المجموعة مع التوجيه للجميع.
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات.
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل التلميذات بالتبادل فيما بينهن مع توجيههن
للتدرب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلَب من التلميذات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم عن
أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة.

ستقوم التلميذة بما يأتي

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ستقوم المعلمة بما
يأتي

المناقشة والحوار ▪ .تقديم التمهيد.
▪ تحديد
كتابة البحث.
إستراتيجية
عمل مطوية.
التدريس (تعلم
كتابة قصة.
تعاوني – طريقة
تنفيذ نشاطات كتابي
إلقائية – تعلم
الطالب والنشاط.
نشط – حوار
حل أوراق العمل.
ومناقشة –
المشاركة في رسم
تفكير ناقد.
خرائط ذهنية أو
▪ تالوة نموذجية
خرائط مفاهيم.
للنصوص.
جمع المعلومات.
▪ التعزيز المناسب.
▪ تقسيم
المجموعات.
▪ إعداد أورق
العمل.
▪ إعداد الخرائط
الذهنية وخرائط
المفاهيم.

التوقعات

عناصر قصة

األسلوب

المحتوى

مبتدئ

نامِ

استوفت أغلب
استوفت بعض
عناصر القصة
عناصر القصة
ولم يكن الربط
وافتقدت إلى
بين عناصره على
الربط بين
درجة واحدة من
عناصره
القوة
اختارت األسلوب
اختارت األسلوب
المباشر في كتابة
المباشر في
القصة مع نوع
كتابة القصة
من التشويق
تناولت جانب
واحد من
الموضوع

تناولت أغلب
جوانب الموضوع

كفء

متميز

استوفت جميع عناصر القصة ولم يكن
الربط بين عناصره على درجة واحدة
من القوة

استوفت جميع عناصر القصة
وكان الربط بين جميع العناصر
واضح وبنفس القوة

اختارت األسلوب المشوق في كتابة
القصة وابتعدت عن األسلوب المباشر

اختارت األسلوب المشوق في
كتابة القصة وابتعدت عن
المباشرة

تناولت جميع جوانب وأوجه الموضوع

تناولت جميع جوانب وأوجه
الموضوع بدقة متناهية

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

الموضوع /تسميع سورة الفاتحة ()7:1

َن الره ِح ِيم ()1
ِبسْ ِم ه ِ
َّللا الر ْهحم ِ
َن الره ِح ِيم ()3
َلِل رَ ِ
ا ْل َحمْ دُ ِ ه ِ
ب  )2( .............الر ْهحم ِ
ين (ِ )4إيهاكَ  .............وَ ِإيهاكَ َن ْ
س َت ِعينُ
مَا ِل ِ
ك يَوْ ِم ال ِد ِ
صرَ اط َ اله ِذينَ
الصرَ اط َ ِ )6( ............
( (5ا ْه ِد َنا ِ
َأ ْنعَمْ َ
ب عَ َلي ِْه ْم وَ ََل )7( ............
ت عَ َلي ِْه ْم َغ ْي ِر ا ْل َم ْغضُ و ِ

ا ْل َحمْ دُ
(عالم اإلنس والجن – الثناء الجميل – القيامة)
ين
ال ِد ِ
(الذي َل عوج فيه وَل انحراف – القيامة – الدنيا)

أوراق عمل (القرآن الكريم للصف األول االبتدائي)

البنائية وسائل

األحد

اليـوم
القرآن الكريم 1ب
المادة/الصف
التاريخ
تسميع سورة الفاتحة (.)7-1
موضوع الدرس
الحصة
التمهيد
بيني سورة الفاتحة مكية أم مدنية.
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تتلو التلميذة اآليات تالوة
صحيحة مجودة ومرتلة.
أن تطبق التلميذة األحكام
التجويدية أثناء التالوة.
أن تذكر التلميذة معاني
المفردات الواردة بالسورة.
أن تستمع التلميذة لشرح
مضمون اآليات الكريمة شرحا ً
مبسطا ً
أن تسمع التلميذة اآليات غيبيا ً
دون أخطاء.
أن تحرص التلميذة على حفظ
القرآن الكريم.

الواجب

قال تعالى:
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معاني المفردات:
ا ْلح َْمـــ ُد :الثناء الجميل.
ا ْل َعالَمِ ينَ  :عالم اإلنس والجن والمالئكة
والشياطين.
الدِيــــ ِن :القيامة.
ستَقِي َم :الذي ال عوج فيه وال انحراف.
ا ْل ُم ْ
شرح اآليات:
هللا هو المهيمن على الكون كله وهو اللطيف بالعباد وهو
المستحق للعبادة لذا نطلب منه الهداية على هدى النبي
محمد صلي هللا عليه وسلم.

االثنين

الثالثاء األربعاء

أقوم بالتالوة النموذجية عدة مرات يعقبها
اإلنصات آللة التسجيل ،ثم التالوة الجماعية ،ثم
الفردية من قبل التلميذات المجتهدات منهن
أكلف التلميذات بالتالوة مع االلتزام بأحكام
التجويد التي ينبغي مراعاتها أثناء التالوة مع
تصويب األخطاء الشائعة التي يقعن فيها.
أفسر المعاني الواردة باآليات ,وأطلب من
التلميذات سرد معاني المفردات وذلك من خالل
فهمهن لشرحي وإنصاتهن الجيد لي.
من خالل فهم المفردات أطلب من بعض التلميذات
شرح اآليات على ضوء التفسير السابق
للمفردات ،ثم أقوم بتلخيص إجاباتهن وتصويبها
حتى يصلن إلى التفسير والشرح المناسب.
يقمن بعض التلميذات بتسميع اآليات غيبيا ً بعد
حفظها مع الحرص على عدم الوقوع في أخطاء
وذلك من خالل الحفظ الجيد.

الخميس

ات ِل اآليات تالوة صحيحة
مجودة ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية
أثناء التالوة.
اذكري معاني المفردات
الواردة بالسورة
استمعي لشرح مضمون
اآليات الكريمة شرحا ً
مبسطاً.
سمعي اآليات غيبيا ً دون
أخطاء

المادة  :القرآن الكريم
األسبوع/اليوم

الصف  :األول االبتدائي

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تسميع سورة الناس (.)6-1

-8التقويم (

)

تسميع سورة الفاتحة (.)7-1

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تتلو التلميذة اآليات تالوة
صحيحة مجودة ومرتلة.
أن تطبق التلميذة األحكام
التجويدية أثناء التالوة.
أن تذكر التلميذة معاني
المفردات الواردة بالسورة.
أن تستمع التلميذة لشرح
مضمون اآليات الكريمة شرحا ً
مبسطا ً
أن تسمع التلميذة اآليات غيبيا ً
دون أخطاء.
أن تحرص التلميذة على حفظ
القرآن الكريم

أن تتلو التلميذة اآليات تالوة
صحيحة مجودة ومرتلة.
أن تطبق التلميذة األحكام
التجويدية أثناء التالوة.
أن تذكر التلميذة معاني
المفردات الواردة بالسورة.
أن تستمع التلميذة لشرح
مضمون اآليات الكريمة شر ًحا
مبس ً
طا
أن تسمع التلميذة اآليات غيبيا ً
دون أخطاء.
أن تنصح التلميذة اآلخرين بحفظ
القرآن الكريم.

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

ات ِل اآليات تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.
اذكري معاني المفردات الواردة
بالسورة
استمعي لشرح مضمون اآليات
الكريمة شرحا ً مبسطاً.
سمعي اآليات غيبيا ً دون
أخطاء

ات ِل اآليات تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.
اذكري معاني المفردات الواردة
بالسورة.
استمعي لشرح مضمون اآليات
الكريمة شرحًا مبس ً
طا
سمعي اآليات غيبيا ً دون أخطاء

الصف

المــــادة

األول ابتدائي

طريقة وحدات وسائل
القرآن الكريم

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

سورة الفاتحة

ملخص الوحدة
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الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :

الفكرة الكبرى:
القرآن الكريم كتاب هللا مفتاح كل خير في الدنيا واآلخرة تالوة وحفظه عبادة
ستفهم المتعلمات أن :
 هذه السورة اشتملت على توجيهات وإرشادات عظيمة . -القرآن الكريم نبع العلوم ومفتاح النجاح في الدنيا واآلخرة .

 )1تراعي آداب التالوة .
 )2تتلو آيات السورة تالوة مجودة .
 )3تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة .
 )4توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات .
 )5تراعي أحكام التجويد التي درسها أثناء التالوة .
)6تستشعر عظم أجر تالوة القرآن الكريم .

-

معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام التجويد .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:
س :ما هي آداب تالوة القرآن الكريم ؟
س :هل هذه السورة مدنية أم مكية ؟ .
س  :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة ؟
س :أكمل من ارشادات السورة .................و ................
س  :أستخرج حكما تجويد من هذه اآليات ؟

❖
❖
❖
❖

التالوة الصحيحة المجودة لآليات .
أحكام تجويدية من اآليات .
معاني بعض الكلمات .
توجيهات وإرشادات لآليات .

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال حب القرآن الكريم
وتجويده.
تالوة اآليات تالوة مجودة .
تعرف معاني بعض المعاني وأسباب النزول إن
وجدت .
تكوين اتجاه ايجابي على حب تالوة القرآن الكريم.
بيان توجيهات وإرشادات اآليات .
ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات .

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية

•

•

❖ كتابة قصة
من السورة
. .
❖ إنجاز
مشروع (
كيف تتلو
القرآن
الكريم
وتحفظه
وتجوده ) .
عمل مطوية
عن القرآن
الكريم .

•
•

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

خبرات التعليم والتعلم

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

•
•

•

✓

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد
ونهايته وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة تبدأ
بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة
القرآن الكريم وذكر أسباب نزول السورة ان وجدت والمعنى العام لآليات أو
قصة قصيرة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة .
تالوة نموذجية لآليات من ( المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر )
ومتابعة جميع الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تقرأ
إعادة تالوة اآليات مع ترديد االيات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى
مقاطع صغيرة يستطيع الطالبات للترديد .
تالوة الطالبات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز المعلمة للسبورة
وترتيبها على النحو التالي  :أ -كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض
أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع الطالبات  .ب -عرض جدول لبعض
الكلمات التي يصعب على الطالبات نطقها يعدها المعلمة لتدريب الطالبات عليها
 .ج -جدول الكلمات ومعناها  .د -جدول للمقارنة بين كلمتين .
تالوة طالبة من كل مجموعة لآليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات
في ذلك .

• توزيع بروشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني االيات وأحكام التجويد
الواردة فيها وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات االيات .
• تدريب المعلمة للطالبات على الكلمات التي تشكل عليهم تالوتها من خالل
الجدول الموجود على السبورة .
• مناقشة المعلمة للطالبات في المعنى العام لآليات
• تالوة طالبة بعد اآلخر من كل مجموعة وتصويب األخطاء له من طالبة محدد
من المجموعة وتوجيه المعلمة للجميع .
• مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات .
• عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهم بالتبادل فيما
بينهم وتوجيه المعلمة لهم للتدريب على التقويم الذاتي .
قي نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم
.

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة القرآن الكريم للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  30لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  60لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

