مادة القرآن الكريم
الصف الخامس االبتدائي

توزيع منهج مادة (تالوة القران الكريم وتجويده) للصف (الخامس االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

آداب التعامل مع المصحف الشريف  -تالوة سورة الدخان من اآلية )(42-30) + (29-17) + (16-1

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

معنى التجويد وفضله  -تالوة سورة الدخان من اآلية ( – )59-43تالوة سورة الزخرف من ()18-11( + )10-1

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

أحكام النون الساكنة والتنوين  -تالوة سورة الزخرف من اآلية ()45-36( + )35-26( + )25-19

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

اإلظهار  -تالوة سورة الزخرف من اآلية ()80-67( + )66-57( + )56-46

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

حفظ سورة المعارج من اآلية ()25-1

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

حفظ سورة المعارج من اآلية ()25-1
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3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

اإلدغام  -تالوة سورة الزخرف من اآلية ( -81اخر السورة)  +تالوة سورة الشورى من ()12-7( + )6-1

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

اإلدغام بغنه  -تالوة سورة الشورى من اآلية ()15-13

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تالوة سورة الشورى من اآلية ()23-21( + )20-16

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

إدغام بغير غنه  -تالوة سورة الشورى من اآلية ()29-24
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12
13

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

تالوة سورة الشورى من اآلية ()46-40( + )39-30

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

مراجعة عامة
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 :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

آداب التعامل مع المصحف الشريف
المكون (المحتوى)

آداب املصحف
الشريف

األسبوع
الصف

الهدف

• أن تذكر الطالبة آداب املصحف الشريف
• أن تعرب الطالبة عن حبها للمصحف الشريف
• أن يطبق الطالبة آداب العناية ابملصحف الشريف

تـــــلوة سورة
الدخان من اآلية رقم
( )1إىل اآلية رقم
()42

• ان تستمع التلميذ اىل تالوة املعلمة جيدا
• أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة مودة.
• أن تتدرب التلميذة على نطق الكلمات نطقاً صحيحاً.

الحصة
استراتيجية التدريس

✓ المناقشة +
الكرسي الساخن +
القبعات الست
أخرى ...................:

✓ المناقشة +
الكرسي الساخن +
القبعات الست
أخرى ...................:

المعينات التعليمية

أداء التقويم

 Oالبرجكتر
 Oالسبورة
 Oالكتاب
 Oالبطاقات
 Oالعروض

O
O
O
O
O
O

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

 Oاالختبارات الشفوية
Oاالختبارات التحريرية
 Oالمالحظة  Oالمناقشة
 Oاألنشطة Oالتدريبات
 Oالواجبات المنزلية
 Oأخرى ......................

 Oالبرجكتر
 Oالسبورة
 Oالكتاب
 Oالبطاقات
 Oالعروض

O
O
O
O
O
O

نماذج حسية
أقالم ملونة
صور
المسجل
أفالم تعليمية
أخرى........

 Oاالختبارات الشفوية
Oاالختبارات التحريرية
 Oالمالحظة  Oالمناقشة
 Oاألنشطة Oالتدريبات
 Oالواجبات المنزلية
 Oأخرى ......................

وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

العنوان

ماىآدابىاملصحفىالشريفى ى؟ ى

فى
عىاملصحفىالشري ى
لىم ى
آدابىالتعام ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تذكر بعض آداب المصحف الشريف .
❖ تطبق آداب العناية بالمصحف الشريف .
❖ تتلو سورة الدخان من اآلية رقم (  ) 1حتى اآلية رقم (  ) 37تالوة مجودة .
❖ تحفظ سورة المعارج من اآلية رقم (  ) 1حتى اآلية رقم (  ) 4حفظا متقنا .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سنتعلم آداب المصحف الشريف .
ستفهم المتعلمات :
السؤال األول  :أّذكر آداب المصحف الشريف .
❖ أهم آداب المصحف الشريف
❖ تالوة اآليات تالوة متقنة
❖ حفظ اآليات حفظا متقنا
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
 ذكر أهم آداب المصحف الشريف
• أهم آداب المصحف الشريف
 تالوة اآليات تالوة متقنة
• تالوة اآليات تالوة متقنة
 حفظ اآليات حفظا متقنا
• حفظ اآليات حفظا متقنا
ستقوم المعلمة بما يأتي :
ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .
• تقدم التمهيد .
 كتابة البحث .
• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
 عمل مطوية .
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد )
 كتابة قصة.
• قراءة نموذجية للنصوص .
 تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
• التعزيز المناسب
 حل أوراق العمل .
• تقسيم المجموعات.
 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
• إعداد أورق العمل.
 جمع المعلومات .
• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن آداب المصحف الشريف .
*أن تحضر الطالبات قصة عن آداب المصحف الشريف .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
سيائلل
سأ َ َل َ
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض اآلية الكريمة  ،قال تعالى َ ( :
اليرو ُ لإلَ ْيي له
ج ( )3ت َ ْعي ُر ُ
س لَهُ دَا لفع ( )2لمنَ َ ل
لب َعذَا ٍ
ج ا ْل َم َال لئ َكيةُ َو ح
ب َوا لق ٍع ( )1لل ْلكَا لفرينَ لَ ْي َ
ّللا ذلي ا ْل َم َع لار ل
سنَ ٍة )  ،أطلب من الطالبات قراءة اآليات قراءة مجودة .
َارهُ َخ ْم ل
ف َ
سينَ أ َ ْل َ
فلي يَ ْو ٍم كَانَ لم ْقد ُ
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن آداب المصحف الشريف  ،أطلب من الطالبات قراءة العيرض
جيدا ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة مينهن لتحدييد آداب المصيحف الشيريف ميع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن آداب المصحف الشريف  ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية
عملييية مركييزة تعتميد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهييا ميين خييالل اسييتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن آداب المصحف الشريف .
أطلب من الطالبيات جميع معلوميات عين آداب المصيحف الشيريف وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقيال كتييب يي ير
ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن آداب المصحف الشريف مع توضييح الهيدف مين كتابية
القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ل

عمل بحث
يوضح آداب
المصحف
الشريف

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :آداب المصحف الشريف
الصف  :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن آداب المصحف الشريف وعمل مطوية عن :
( آداب المصحف الشريف )
مهمتك  :يحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :يحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجا
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ آداب المصحف
الشريف .
❖ تالوة سورة الدخان من
اآلية رقم (  ) 1حتى
اآلية رقم ( .) 42

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

❖ تالوة وحفظ .

14 / /هـ

❖ حفظ سورة المعارج
من اآلية رقم ( ) 1
حتى اآلية رقم ( .) 4

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات فواز الحربي
 -1التجويد :آداب التعامل مع

عنوان الوحدة

المصحف الشريف

الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

التجويد

الخامس

احلصة

االبتدائي

الفصل

أهمية التعرف على آداب تالوة القرآن الكريم وتجويده

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

كتاب الطالبة

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

التقويم

أهم آداب المصحف الشريف:
يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره ,وصيانته من كل تصرف يشعر بامتهانه.

 أن تذكر الطالبة أهم اآلداب التيي
ينبغي أن يتأدب بهيا المسيلم مي
المصحف الشريف.
 أن توضييييي الطالبييييية سيييييبل
المحافظيييية عليييي المصييييحف

ومن أهم اآلداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم م المصحف الشريف ما يأتي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مس المصحف على طهارة.
تناول المصحف باليد اليمنى.
وضع المصحف في مكان مرتفع.
أن ال يوضع فوقه شئ.
المحافظة عليه وعدم العبث في صفحاتة؛ بتمزيقها ,أو الكتابة عليها ,أو غيره.
سد المصحف ،أو استدباره ،أو الجلوس عليه ،أو مد الرجل إليه.
عدم ت َ َو ُّ
إجالل المصحف وإكرامه.

أن يتيييأدب بهيييا المسيييلم مييي
المصحف الشريف ؟
ﺱ وضييحي سييبل المحافظيية عل ي
المصحف الشريف.

الشريف.

الواجب المنزلي

ﺱ اذكري أهم اآلداب التيي ينبغيي

متابعة حل تدريبات الكتاب

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم:

/

التاريخ:

/

14هـ احلصة:

التجويد

املكتسبات السابقة:

قصة

❑
❑ عرض فيلم تعليمي

التهيئة

الصف:

ومن أهم اآلداب التي ينبغي أن يتبدب ا ا ال

 أن توضح الطالبة سبل ال افظة ع أ
الشري .

أدوات التقويم:

❑
❑ نشاط رقم ( ) .....

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

التعليم التعاوني

❑
❑ حل املشكالت

عمليات العلم األساسية:

التفكري اإلبداعـــــــي:
التفكري الناقــــــــــد:
أجهزة عرض

أنشطة الدرس

الشري :
أهم آداب ال ص
يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره ,وصيانته من كل تصرف يشعر بامتهانه.

الشري .

تقنيات التعلم:

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

كتاب الطالبة

أن يتأأبدب ا أأا ال أ م مأأا ال ص أ

مهارات التفكري:

طرح مشكلة

❑
❑ صور

قراءة نص قرآني أو نبوي من مرجع صحيح

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

 أن تذكر الطالبة أهم اآلداب التي ينبغي

اسرتاتيجيات التدريس:

5ب ........ /

حديث جاري

أهداف الدرس

ال ص

املادة:

القران الكريم وجتويده

املوضوع:

 -1التجويد :آداب التعامل مع المصحف
الشريف

❑
❑ فيلم تعليمي
❑ اإلختبارات الشفوية
❑ األنشطة

م ما ال ص

الشري

ما يبتي:

مس المصحف على طهارة.
تناول المصحف باليد اليمنى.
وضع المصحف في مكان مرتفع.
أن ال يوضع فوقه شئ.
المحافظة عليه وعدم العبث في صفحاتة؛ بتمزيقها ,أو الكتابة عليها ,أو غيره.
سد المصحف ،أو استدباره ،أو الجلوس عليه ،أو مد الرجل إليه.
عدم تو ُّ
إجالل المصحف وإكرامه.
التقويم البنائي

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

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

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس

 -1التجويد :آداب التعامل مع
المصحف الشريف
الخامس االبتدائي

الطريقة البنائية – فواز الحربي
تالوة القرآن الكريم وتجويده
المادة

المفردات الجديدة

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

ما آداب التعامل مع المصحف الشريف ؟

التمهيد
األهداف السلوكية

إجراءات التعليم و التعلم

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

تقويم الهدف

أهم آداب المصحف الشريف:
يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره ,وصيانته من كل
تتحقق أهداف الدرس من خالل:
تصرف يشعر بامتهانه.

ومن أهذم اآلداب التذي ينبنذي أن يتذبدب بهذا المسذلم مذع المصذحف  أمهد للدرس ببيان آداب التعامل مع
 أن تذذذذذكر الطالبذذذذة أهذذذذم الشريف ما يبتي:
المصحف الشريف
 -1مس المصحف على طهارة.
اآلداب التذذذذي ينبنذذذذي أن
 -2تناول المصحف باليد اليمنى.
 أعرض لوحة فيها آداب التعامل مع
 -3وضع المصحف في مكان مرتفع.
يتذذبدب بهذذا المسذذلم مذذع
 -4أن ال يوضع فوقه شئ.
المصحف الشريف بين الطالبات .
 -5المحافظة عليه وعدم العبث في صفحاتة؛ بتمزيقها ,أو الكتابة عليها,
المصحف الشريف.
أو غيره.
 بمساعدة الطالبات نعدد األدلة الموضحة
سد المصحف ،أو استدباره ،أو الجلوس عليه ،أو مد الرجل
 أن توضذذ الطالبذذة سذذبل
 -6عدم ت َ َو ُّ
عل فضل بعض السور .
إليه.
المحافظة علذ المصذحف
 -7إجالل المصحف وإكرامه.
 تناقش المعلمة الطالبات أهم أفكار الدرس.
الشريف.
 أطلب من الطالبات حل أنشطة الكتاب ص

ﺱ اذكذر أهذم اآلداب التذي
ينبنذذذذي أن يتذذذذبدب بهذذذذا
المسذذذلم مذذذع المصذذذحف
الشريف ؟
ﺱ وضذذحي سذذبل المحافظذذة
عل المصحف الشريف.

(.)9

التقويم الختامي

حل أسئلة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

طريقة المسرد فواز الحربي

آداب التعامل مع المصحف الشريف

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

آداب التعامل
مع المصحف
الشريف

تـــــالوة
سورة الدخان
من اآلية رقم
( )1إلى اآلية
رقم ()42

الهدف ( المحتوى )

• أن تذكر الطالبة آداب املصحف الشريف

• أن تعرب الطالبة عن حبها للمصحف الشريف

• أن تطبق الطالبة آداب العناية ابملصحف الشريف

• ان تستمع التلميذة اىل تالوة املعلمة جيدا
• أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة جمودة.
• أن تتدرب التلميذة على نطق الكلمات نطقاً
صحيحاً.

التاريخ

األسبوع

إستراتيجية التعلم النشط

المهارة

 حل المشكالت
 التعليم التعاوني
 االستنتاج
 الحوار
 خرائط المفاهيم
 العصف الذهني
 هيكلة السمكة
 التفكير االبداعي
 القصة
 االستقصاء
 أسلوب الندوة
 التعلم باللعب
 االستكشاف
 صحائف األعمال
................. 
 فكر-زاوج-شارك
مهارات التفكير
التذكر
المالحظة األصالة
المرونة
التصنيف الطالقة
عالقات
 التطبيق
القياس
األرقام
االستنتاج التوضيح
......... 









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
التذكر
المالحظة األصالة
المرونة
التصنيف الطالقة
عالقات
 التطبيق
القياس
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
................. 

 اختبار تشخيصي
 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
تالوة القرآن الكريم وتجويده ـ الصف الخامس االبتدائي
الوحدة األولى (آداب المصحف الشريف)
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)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المتعلمة

دور المعلمة
•
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
آداب المصحف الشريف،
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
آداب التعامل مع المصحف
الشريف.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(آداب المصحف الشريف)،
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 آداب التعامل
مع المصحف الشريف.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

اذكري بعض آداب
المصحف الشريف.

اكتبي آداباً أخرى
للتعامل مع
المصحف الشريف,
واعرضيها على
معلمتك.

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

اسم المعلمة........................... /

طريقة استراتيجيات الليزر

الوحدة األولى (آداب المصحف
الشريف).

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
كم عدد سور القرآن الكريم؟
المحتوى وفرض الدرس

األهداف السلوكية

تالوة القرآن وتجويده 5ب

مجسمات

 أن تذ ذ

الطالبذ ذ أهذ ذ

اآلداب التذذذن غيبأذذذن أن
غتذذبدب ا ذذا ال مذذ

ذذ

ال صحف الش غف.
 أن توضذ الطالبذ سذذب
ال حافظ ع ى ال صحف

و ن أه اآلداب التن غيبأن أن غتبدب ا ا ال م
الش غف ا غبتن:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

oحل المشكالت

ال صذحف

مس المصحف على طهارة.
تناول المصحف باليد اليمنى.
وضع المصحف في مكان مرتفع.
أن ال يوضع فوقه شئ.
المحافظة عليه وعدم العبث في صفحاتة؛ بتمزيقها ,أو الكتابة
عليها ,أو غيره.
سد المصحف ،أو استدباره ،أو الجلوس عليه ،أو مد
عدم ت َ َو ُّ
الرجل إليه.
إجالل المصحف وإكرامه.

الش غف.

صور

األنشطة

أه آداب ال صحف الش غف:
يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره ,وصيانته
من كل تصرف يشعر بامتهانه.

التاريخ

oاالكتشاف واالستقصاء
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ﺱ اذ ذذ ذ

أهذذ ذ اآلداب

التذذن غيبأذذن أن غت ذبدب

oالوصف الذهني

ا ذذذذذا ال مذذذ ذ

oالخرائط الذهنية

ال صحف الش غف ؟

oالتعلم الذاتي
oالتعلم التعاوني

ذذذ ذ

ﺱ وضحن سب ال حافظذ
ع ذذذذذذذى ال صذذذذذذذحف
الش غف.

oأخرى ........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

تالوة القرآن وتجويده 5ب

موضوع الدرس

ما معنى قوله تعالى (مُوقِنِينَ)؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية



اخلربات السابقة

تتحقق أهداف هذا الدرس من خالل مجموعة األنشطة واإلجراءات التالية :










أعرض على الطالبات تسجيل صوتي ألحد كبار قراء القرآن الكريم يقوم بتالوة اآلياات
الكريمة تالوة مجودة ،
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولة تقليد القارئ حتاى ياتم
لهن االستيعاب التام للتالوة بصورة صحيحة.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعاض الكلماات القرآنياة نطقااً صاحيحاً،
ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه حيث أطلب منهن نطق الكلماات بطريقاة صاحيحة
تتفق مع طريقة النطق الصحيحة ،أقوم بتدريب كل طالبات الصف علاى نطاق الكلماات
كل على حدة حتى يتم لهن النطق الصحيح.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صاحيحة مجاودة جهاراً وبشاكل فارد ،
حيث تقوم كل طالبة باتالوة اآلياات الكريماة علاى حادة وبشاكل متعاقاب حتاى ياتم كال
طالبات الصف التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
تناقش المعلمة الطالبات أهم أفكار الدرس.
أطلب من الطالبات حل أنشطة الكتاب ص (.)12
أوزع على الطالبات ورقة العمال الخاصاة بالادرس ثام أكلفهام بقراءتهاا والتفكيار فاي
مضامونها وحلهااا ثاام أقااوم بااالتعليق والتعقيااب علااى إجاباااتهن وتصااحيح األخطاااء إن
وجدت.

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

رابط تفاعلي

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
 Oاالختبارات الشفوية

 Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة

❑استماع
 Oالمناقشة

 Oالتدريبات

 Oاألنشطة

اتلِ سورة الدخان من اآلية رقم
( )1إلى اآلية رقم ( )16تالوة
مجودة.

تقويم ختامي

ما هي أهم اآلداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع
المصحف الشريف؟

استمعي إلى تالوة المعلمة من
اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم
(.)16

تقويم بنائي




نشاط إثرائي

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت



أن تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة
من سورة الدخان من اآلية (  )1إلى اآلية
(.) 16
أن تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقاً صحيحاً.
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
أن تحل الطالبة النشاط الخاص بالدرس
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو اإلتقان في تالوة
القرآن الكريم.

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

التقويم

تقويم قبلي



❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

األربعاء

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)



سورة الدخان من اآلية (  )1إلى اآلية () 16

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

 Oالواجبات المنزلية O

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

طريقة بطاقة تخطط الدروس – الليزر

الصف5 :ب ف 1المادة :تالوة القرآن الكريم وتجويده الموضوع :آداب المصحف الشريف
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما أهم اآلداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم مع المصحف الشريف؟
عرض فلم تعليمي
قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
➢
➢
➢
➢

أن تذكر التلميذة بعض آداب المصحف الشريف.
أن تناقش التلميذة مع زميالتها صوراً من صور
العبث في المصحف.
أن تكتب التلميذة آداباً أخرى للتعامل مع المصحف
الشريف.
أن تعبر التلميذة عن حبها للقرآن الكريم وتعظيمه
والعناية به.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
➢
➢
➢
نشاط 1ص 9

➢

التقويم
أن تذكر التلميذة بعض آداب المصحف الشريف.
أن تناقش التلميذة مع زميالتها صوراً من صور العبث
في المصحف.
أن تكتب التلميذة آداباً أخرى للتعامل مع المصحف
الشريف.
أن تعبر التلميذة عن حبها للقرآن الكريم وتعظيمه
والعناية به.

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
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 فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

التخطيط العكسي -الليزر

العنوان  /آداب المصحف الشريف

رقم الوحدة  /الدرس :الوحدة األولي
أخرى:
الصف :خامس ابتدائي المادة  :القرآن الكريم وتجويده
الفكرة الكبرى( :يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره ،وصيانته من كل تصرف يشعر
بامتهانه).

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
تذكر بعض آداب المصحف الشريفo .
تعبر عن حبه للقرآن الكريم وتعظيمه والعناية بهo .
تطبق آداب العناية بالمصحف الشريفo .
تتلو سورة الدخان من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم ( )16تالوة مجودة o
تالوة سورة الدخان من اآلية رقم ( )17إلى اآلية رقم ( )29تالوة مجودةo .
تالوة سورة الدخان من اآلية رقم ( )30إلى اآلية رقم ( )42تالوة مجودةo .

األفهام الثابتة:

األسئلة األساسية :

ستفهم المتعلمات:
من أهم آداب المصحف الشريف عدم مس المصحف o
إال على طهارة ،وتناول المصحف باليد اليمنى.

عددي بعض صور العبث بالمصحفo .
اذكري بعض آداب المصحف الشريفo .
تدربي على نطق الكلمات اآلتية نطقاً صحيحاًo :
"بدخان"" ،معلم"" ،نعمة".
عبري عن حبك للقرآن الكريم في عدة سطور بأسلوبك.
المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
ذكر بعض آداب المصحف الشريفo .
التعبير عن حبه للقرآن الكريم وتعظيمه والعناية بهo .
تطبيق آداب العناية بالمصحف الشريفo .
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودةo .

المعارف
ستعرف المتعلمات:
آداب المصحف الشريف o
تالوة o
تالوة – حفظ ( السماع) o
o

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

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

أن تحضر الطالبات قصة توضح تعظيم القرآن
عمل أبحاث من االنترنت عن آداب المصحف
الكريم.
الشريف
أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
أمهددد للدددرس ببيددان آداب التعامددل مددع المصددحف o
الشريف
أعددرل لوحددة فيهددا آداب التعامددل مددع المصددحف o
الشريف بين الطالبات .
عرل شريحة لتوضيح الفدر بدين المدد األصدلي o
والمد الفرعي
يتم تقديم وشدر عناصدر الددرس (آداب التعامدل o
مع المصحف الشريف) باستخدام األنشطة التعليمية
المالئمة لها والمهمات األدائية.
عرل شريحة بوربويندت تبدين آداب التعامدل مدع o
المصحف الشريف مع تطبيقات عملية
أعرل أمثلة آلداب التعامل مع المصحف الشريف o
من القران الكريم
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد o
سدائل
سدل َ َل َ
عدرل اآليددة الكريمددة  ،قددال تعددالى َ ( :
َّللا
ْس لَهُ دَافع ( )2منَ ه
بعَذَا ٍ
ب َواق ٍع ( )1ل ْلكَافرينَ لَي َ
الدرو ُ لَ ْيده فدي
ذي ا ْل َمعَارج ( )3تَ ْعد ُر ُ
ج ا ْل َم َالئ َكدةُ َو ُ
سدنَ ٍة )  ،أطلدب مدن
ف َ
َارهُ َخ ْمسدينَ أَ ْلد َ
يَ ْو ٍم كَانَ م ْقدد ُ
الطالبات قراءة اآليات قراءة مجودة .
أقددددم للطالبدددات عدددرل بدددور بويندددت عدددن آداب o
المصددحف الشددريف  ،أطلددب مددن الطالبددات قددراءة
العرل جيدا ً ومناقشة المعلومدات التدي وردت فيده
في محاولة منهن لتحديدد آداب المصدحف الشدريف
مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقوم بعرل تسجيل صدوتي لدتالوة سدورة الددخان o
من اآلية (  )1لى اآلية ()42
أطلب من التلميدذات تدالوة اآليدات الكريمدة التاليدة o
تددالوة صددحيحة وسددليمة ،ثددم أقددوم بطددر السد ال
التدالي علديهم :اسددتخرج مدن اآليددات الكلمدات التددي
تحوي مدا ،يقوم التلميذات بالتناقش والتباحث فيمدا
بينهن بغرل التوصل إلجابدة دقيقدة للسد ال محدل
النقاش.
أطلب من التلميذات كتابة بحث عدن المدد األصدلي o
فددي القددرآن الكددريم مددع توضدديح الهدددف مددن كتابددة
البحث ومبرراته.
تقديم األسئلة األساسية ومناقشة المهمات األدائيدة o
الختامية للوحدة (أقسام المد (األصلي والفرعي))
يختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدةo .
\

دور الطالبة

حل أنشطة الكتاب المدرسي واألنشطة

•

المتعلقة بموضوع الوحدة.
تعريف أهم آداب المصحف الشريف.

•

توضح سبل المحافظة على المصحف

•

الشريف..
جالل المصحف و كرامه •

مس تميز تناول المصحف باليد اليمنى و

•

المصحف على طهارة
تطبيق أداب التعامل مع القران الكريم •

سرد األمثلة على سبل التلدب من القرآن

•

الكريم.
تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة من

•

سورة الدخان من اآلية (  )1لى اآلية
(.)42
أن تتدرب الطالبة على نطق بعض الكلمات

•

القرآنية نطقا ً صحيحاً.
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.

•

مسرد الليزر 1

الحصة

المكون

الهدف

األولى

آداب التعامل مع
المصحف الشريف

الثانية

تالوة

الثالثة

تالوة

الرابعة

تالوة

تذكر أهم آداب تالوة
المصحف الشريف
تتلو اآليات الكريمة من
سورة الدخان من ()1
إلى ( )16تالوة صحيحة
مجودة
تتلو اآليات الكريمة من
سورة الدخان من ()17
إلى ( )29تالوة صحيحة
مجودة
تتلو اآليات الكريمة من
سورة الدخان من ()30
إلى ( )42تالوة صحيحة
مجودة

معلمة المادة :

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

التوضيح

التعلم التعاوني

كتاب الطالبة

أوراق قياس

التالوة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

التالوة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

أوراق قياس

التالوة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

مديرة المدرسة:

مسرد الليزر 2
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

عدد الحصص

آداب التعامل
مع المصحف
الشريف

تذكر أهم آداب تالوة
المصحف الشريف

حصة

تالوة

تالوة

تالوة

تتلو اآليات الكريمة
من سورة الدخان
من ( )1إلى ()16
تالوة صحيحة
مجودة
تتلو اآليات الكريمة
من سورة الدخان
من ( )17إلى ()29
تالوة صحيحة
مجودة
تتلو اآليات الكريمة
من سورة الدخان
من ( )30إلى ()42
تالوة صحيحة
مجودة

إستراتيجية التدريس

التعلم التعاوني

اإلجراءات واألنشطة

كتاب الطالبة

أداة التقويم
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

حصة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

حصة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

حصة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

وحدات مشروع الملك عبداهلل – الليزر

المادة :تالوة القرآن الكريم وتجويده
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الصف الخامس االبتدائي (الفصل الدراسي األول)
الموضوع :آداب المصحف الشريف تالوة – حفظ
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
• تذكر بعض آداب المصحف الشريف.
• تعبر عن حبه للقرآن الكريم وتعظيمه والعناية به.
• تطبق آداب العناية بالمصحف الشريف.
• تتلو سورة الدخان من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم ( )37تالوة مجودة.
• تحفظ سورة المعارج من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم ( )4حفظاً متقناً.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم التلميذات أن:
• عددي بعض صور العبث بالمصحف.
الفكرة الكبرى:
• اذكري بعض آداب المصحف الشريف.
(يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه
• تدربي على نطق الكلمات اآلتية نطقاً
وتوقيره ،وصيانته من كل تصرف يشعر بامتهانه).
صحيحاً" :بدخان"" ،معلم"" ،نعمة".
(األفهام الباقية):
• عبري عن حبك للقرآن الكريم في عدة
• من أهم آداب المصحف الشريف عدم مس المصحف إال
سطور بأسلوبك.
على طهارة ،وتناول المصحف باليد اليمنى.
•
•
•
•

المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها التلميذات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذات قادرات على...
ستعرف التلميذات.....:
• ذكر بعض آداب المصحف الشريف.
آداب المصحف الشريف
تالوة
• التعبير عن حبه للقرآن الكريم وتعظيمه
تالوة – حفظ ( السماع)
والعناية به.
حفظ ( العرض)
• تطبيق آداب العناية بالمصحف الشريف.
• تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
• حفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.
الخطوة الثانية  :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمات األدائية:
• بعد نهاية هذه الوحدة عن آداب المصحف الشريف تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن آداب المصحف الشريف.
المحكات الرئيسية:
• من خالل أنه (مبتدئ,نام,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
• من خالل األدلة األخرى(مثال:اختبارات قصييرة ,التيذكير األكاديمي,اختبيارات طويلية ,المفكيرات )...سيعرضين
التلميذات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة .....

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
• ستبدأ بسؤال تمهيدي (لماذا يجب على المسلم العناية بالمصحف الشريف)؟
• تقدم األسئلة األساسية ويناقشن المهمات األدائية الختامية للوحدة ( آداب المصحف الشريف ).
• مالحظة  /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (آداب المصحف
الشريف – مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .)...
• أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن آداب المصحف الشريف ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور قراءة جيدة
ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أهم آداب المصحف الشريف.
• أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية " ال يَمَسُّهُ إِال الْمُطَهَّرُونَ  ،"....ثم أقوم بطرح السؤال التالي
عليهن :اذكري بعض من صور العبث بالمصحف ،يقمن التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض
التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
• أقدم للتلميذات فيديو تعليمي عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،يشاهدن التلميذات العرض
بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح األدلة على اهتمام حكومة المملكة العربية
السعودية بخدمة المصحف الشريف مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية
المستهدفة من وراء العرض.
• يستمعن التلميذات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن األحكام التجويدية في سورة الدخان ،ثم أقوم
بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها :ما المقصود بقوله تعالى "يفرق"؟ ،أكلف التلميذات بالتناقش فيما بينهن
بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
• أطلب من التلميذات كتابة بحث عن آداب المصحف الشريف مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
• يختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

(المييهمة األدائييية)
اسم الوحدة :آداب المصحف الشريف
الصف :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن آداب المصحف الشريف
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث  :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
ف الهدف :أن تتناولين آداب المصحف الشريف .
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولين آداب المصحف الشريف على شكل بحث
علمي دقيق.
وظيفتك :توضيح آداب المصحف الشريف.
الجمهور :تلميذات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بآداب المصحف الشريف.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
ق التحدي :أن تطرح البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتع القارئ
وتجعلينه ملماً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
ا
• بحث علمي توضح فيه آداب المصحف الشريف.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر البحث

استوفت بعض
عناصر البحث
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصره

استوفت أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

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

استوفت جميع
عناصر البحث
رابطاً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

اختارت األسلوب
السطحي والغير
علمي في كتابة
البحث

اختارت األسلوب
السطحي في
كتابة البحث مع
قدر من التدقيق

اختارت
األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعد عن
السطحية

اختارت األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في كتابة
البحث وابتعد عن
الغموض

المحتوى

تناولت
الموضوع من
جانب واحد
وأغفلت بقية
الجوانب

تناولت
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفلت جانب
واحد

تناولت
الموضوع من
جميع الجوانب
مع إهمال
تفاصيل حيوية
ودقيقة

تناولت الموضوع
من جميع الجوانب
بشكل دقيق
ومنضبط مع تضمين
البحث لكافة
التفاصيل المطلوبة
والمهمة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

الموضوع /تالوة اآليات من سورة الدخان من 8 -1

اختاري الكلمة المناسبة وضعيها مكان النقط فيما يلي:
مُرْ ِس ِلينَ

ين
ا ْل ُم ِب ِ

ال َّ
س ِميعُ

َح ِكيم

ب ِ )2( ............إنَّا َأنزَ ْلنَاهُ ِفي لَ ْيلَة ُمبَارَ َكة
حم ( )1وَ ا ْل ِكتَا ِ
ِإنَّا ُكنَّا مُن ِذ ِرينَ (ِ )3في َها يُ ْفرَ ُق ُك ُّل َأمْ ر َ )4( ............أمْ ر ًا
ِمنْ ِع ْن ِدنَا ِإنَّا ُكنَّا  )5( ............رَ ْح َم ًة ِمنْ رَ ِبكَ ِإنَّهُ هُوَ
ض وَ مَا بَ ْينَ ُه َما ِإنْ
ب ال َّ
ات وَ األَرْ ِ
سمَوَ ِ
 ............ا ْل َع ِلي ُم ( )6رَ ِ
ُك ْنتُ ْم مُو ِق ِنينَ (.)7

أي الكلمات التالية هي
مرادف كلمة (يُ ْفرَ ُق)؟

يطهر.

يفصل.

يبدل أو يغير.

أوراق عمل (القرآن الكريم للصف الخامس االبتدائي )

طريقة المسرد وسائل

المادة  :القرآن الكريم
المهارة

-1الترتيب(

)

الوسيلة
السبورة

الوحدة األولى (آداب المصحف الشريف).

األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس االبتدائي
( المكون ) موضوع الدرس

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

األهداف
أن تذكر التلميذة بعض آداب
المصحف الشريف.
أن تناقش التلميذة مع
زميالتها صورا ً أخرى من
صور العبث في المصحف.
أن تكتب التلميذة آداباً أخرى
للتعامل مع المصحف
الشريف ,وتعرضها على
معلمتها.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

أن تعبر التلميذة عن حبها
للقرآن الكريم وتعظيمه
والعناية به

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

 -1التـالوة :سورة الدخان (-1
)42

-7اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :االول

أن تستمع التلميذة إلى تالوة
المعلمة من اآلية رقم ( )1إلى
اآلية رقم (.)42
أن تتلو التلميذة اآليات من
اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم
( )42تالوة مجودة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تطبق التلميذة آداب العناية
بالمصحف الشريف.

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء

(

)

(
(

)
)

(

)
(

تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

)
(
(
(

)
)
)

(

)

(

)

اذكري بعض آداب
المصحف الشريف.
ناقشي مع زميالتك صوراً
أخرى من صور العبث في
المصحف.
اكتبي آداباً أخرى للتعامل
مع المصحف الشريف,
واعرضيها على معلمتك.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

استمعي إلى تالوة المعلمة
من اآلية رقم ( )1إلى
اآلية رقم (.)42
اتل سورة الدخان من
اآلية رقم ( )1إلى اآلية
رقم ( )42تالوة مجودة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الصف

الخامس ابتدائي

الوحدة األولى
آداب التعامل مع المصحف الشريف

الدرس
ملخص الوحدة

المــــادة

تالوة القرآن الكريم
وتجويده

اليـوم

االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة

 -1التجويد :آداب التعامل مع المصحف الشريف
 -1التـالوة :سورة الدخان ()42-1

الفترة الزمنية

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

األهداف الرئيسية
الفكرة الكبرى:

يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 -1تتذكر بعض آداب المصحف الشريف .
 -2يعبر عن حبه للقرآن الكريم وتعظيمه والعناية به .
 -3تطبق آداب العناية بالمصحف الشريف .
 -4تتلو اآليات من (  ) 42 -1سورة الدخان تالوة مجودة ..

القرآن الكريم كتاب هللا مفتاح كل خير في الدنيا واآلخرة تالوة وتجويده وحفظه عبادة

ستفهم المتعلمات أن :
 اآليات اشتملت على توجيهات وإرشادات عظيمة . القرآن الكريم نبع العلوم ومفتاح النجاح في الدنيا واآلخرة . معالجة الضعف في التالوة تكون بالتدريب وتعلم أحكام التجويد . -للقرآن الكريم آداب في التعامل معه منها الطهارة واألخذ باليمين

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:

ستكونالمتعلماتقادرات على :

ستعرفالمتعلمات :
•

س :ما هي آداب المصحف الشريف ؟
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 ؟

اكتساباتجاهاتوقيمفي مجال التأدب مع القرآن الكريم تالوة وحفظا
وتجويد

❖ آداب المصحف الشريف
❖ تالوة اآليات (  ) 42 -1سورة الدخان

.

•

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
المهمة األدائية

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

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

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

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

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

•

مدخل تكون بقصة قصيرة من القرآن الكريم وبيان فضل تالوته وتجويده ثم 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 .

•

إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .

•

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها
بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة وهي
كالتالي(التجويد ومعناه – تالوة االيات من  42 -38سورة الدخان – حفظ االيات من (
 ) 10-5سورة المعارج)

•
•

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 .
ت دريب 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 .

في نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم وتجويده .

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

الطريقة البنائية وسائل
الخامس ابتدائي

الصف

تالوة القرآن الكريم وتجويده

اليوم

الدرس

مناقشة استعد -أتأكد مع الطالبات

الوسيلـــــــــــة

المحتوى
الش غ :
أها آبا الم
يجب على المسلم تعظيم المصحف الشريف واحترامه وتوقيره,
وصيانته من كل تصرف يشعر بامتهانه.

 أن تذذر الطالبذذ أهذذا اابا
التذذذن غيبأذذذن أن غتذ ذ ب

ذذذا

المسذذذذذلا مذذذذذص الم ذذذذذ
الش غ .
 أن توضذذذذ الطالبذذذذ سذذذذب
الش غ .

الحصة

التهنئة بالعام الدراسي الجديد  – .مشاهدة الطالبات للصور

األهداف السلوكية

الم افظذذذ

لذذذ الم ذذذ

ومن أها اابا التن غيبأذن أن غتذ ب
الش غ ما غ تن:
الم
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ذا المسذلا مذص

بطاقات-لوحة-أقالم ملونة-السبورة-الكتاب المدرسي

اإلجراءات واألنشطة

التقويم

تت قق أهداف الدرس من خالل:
 أم د للدرس بيان آبا التعام مص
الم

الش غ

مس المصحف على طهارة.
تناول المصحف باليد اليمنى.
وضع المصحف في مكان مرتفع.
الش غ ين الطالبات .
الم
أن ال يوضع فوقه شئ.
المحافظة عليه وعدم العبث في صفحاتة؛ بتمزيقها ,أو  مسا دة الطالبات نعدب األبل الموض
الكتابة عليها ,أو غيره.
ل فض عض السور .
سد المصحف ،أو استدباره ،أو الجلوس عليه ،أو
عدم ت َ َو ُّ
مد الرجل إليه.
 تياقش المعلم الطالبات أها أفكار
إجالل المصحف وإكرامه.

 أ ض لوح في ا آبا التعام مص

الدرس.

 أطلب من الطالبات ح أنشط الكتا ص
(.)9
الواجب

الثالثاء

التاريخ

التمهيد
التدريس

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

ﺱ اذ ذذ

أهذذا اابا التذذن غيبأذذن أن

غتذ ذ ب

ذذذا المسذذذلا مذذذص الم ذ ذ

الش غ ؟
ﺱ وض ن سب الم افظ
الش غ .

ل الم

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

