مادة القرآن الكريم وتجويده
الصف السادس االبتدائي

توزيع منهج مادة (تالوة القرآن الكريم وتجويده) للصف (السادس االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

فضل تالوة القرآن الكريم  -تالوة سورة ص من اآلية )(36-21) + (20-12) + (11-1

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

فضل تالوة القرآن الكريم  -تالوة سورة ص من اآلية )(66-55) + (54-41) + (40-37

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

المد (تعريفه – حروفه)  -تالوة سورة ص من اآلية ( 67إلى نهاية السورة)  +تالوة سورة الصافات من )(39-22) + (21-1

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

أقسام المد (األصلي والفرعي)  -تالوة سورة الصافات من اآلية )(98-83) + (82-62) + (61-40

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

حفظ سورة القلم من اآلية ( )1الي اآلية ()33

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

حفظ سورة القلم من اآلية ( )1الي اآلية ()33

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

أنواع المد الفرعي  -تالوة سورة الصافات من اآلية )(157-133) + (132-114) + (113-99

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

المد المتصل  -تالوة سورة الصافات من اآلية ( 158إلى نهاية السورة)

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تالوة سورة يس من )(19-13) + (12-1

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

المد المنفصل  -تالوة سورة يس من اآلية ))40-33( + (32-20

11
12
13

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

تالوة سورة يس من اآلية )(50-41

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

فضل تالوة القرآن الكريم
المكون (المحتوى)

فضل تالوة

األسبوع
الصف

الهدف

• أن تذكر الطالبة أمهية تالوة القرآن الكرمي.

الحصة
استراتيجية التدريس

✓ التدريس التبادلي +
العمل الجماعي +
فرز المفاهيم

القرآن الكريم

• أن تعدد الطالبة فضائل تالوة القرآن الكرمي.

تالوة سورة ص

✓ أعواد المثلجات +
• أن تتلو الطالبة سورة ص من اآلية رقم (  ) 1اىل اآلية
خرائط المفاهيم +
مثلث االستماع
رقم ( )11تالوة جمودة .

اآلية ( )11 - 1

تالوة سورة ص
اآلية ( )20 - 12

• أن تورد الطالبة األدلة على فضل تالوة القرآن الكرمي

• أن تتعرف الطالبة على معاين الكلمات الغريبة

المعينات التعليمية

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

⃝

⃝

⃝

⃝

√
√
√
√
√

البرجكتر
السبورة
الكتاب
البطاقات
العروض

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝

⃝

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

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

✓ القبعات الست +
• أن تتلو الطالبة سورة ص من اآلية رقم (  )12اىل اآلية
الرؤوس المرقمة +
مسرح العرائس
رقم ( )20تالوة جمودة .

• أن تتعرف الطالبة على معاين الكلمات الغريبة

⃝

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

أخرى ...................:

⃝

⃝

⃝
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

تالوة سورة ص
اآلية ( ) 26- 21

✓ القبعات الست +
• أن تتلو الطالبة سورة ص من اآلية رقم (  ) 21اىل اآلية
الرؤوس المرقمة +
مسرح العرائس
رقم ( )26تالوة جمودة .
⃝

أخرى ...................:
⃝

• أن تتعرف الطالبة على معاين الكلمات الغريبة

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

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

أداء التقويم
⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝ √ المالحظة ⃝ √ المناقشة
⃝ √ األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝ √ الواجبات المنزلية
⃝ أخرى ......................
.................................

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝ √ المالحظة ⃝ √ المناقشة
⃝ √ األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝ √ الواجبات المنزلية
⃝ أخرى ......................
.................................

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝ √ المالحظة ⃝ √ المناقشة
⃝ √ األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝ √ الواجبات المنزلية
⃝ أخرى ......................
.................................

⃝ √ االختبارات الشفوية
⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝ √ المالحظة ⃝ √ المناقشة
⃝ √ األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝ √ الواجبات المنزلية
⃝ أخرى ......................
.................................

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس

 -1التجويد :فضل تالوة القرآن
الكريم
السادس االبتدائي

الطريقة البنائية – فواز الحربي
تالوة القرآن الكريم وتجويده
المادة

المفردات الجديدة

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

ما فضل تالوة القرآن الكريم ؟

التمهيد
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

التمهيد:
سسليد بلن حرضلير رضلي ا عنل
في ليلة من الليالي كان الصحابي الجليلل أ ْ
يقللرأ آيللات مللن القللرآن الك لريم ،وبجللواره فرس ل  ،فجعلللا الفللرس تتحللر
وتضطرب ،فتوقف عن القراءة فسكنا الفرس ،ثم قرأ مرة أخرى ،فتحركا
 أن تستمع التلميذة
الفرس،ح تى خشى أسليد رضلي ا عنل أن تطل الفلرس ابنل يحيلي وكلان
بإنصات إلى القصة التالية قريباً منها ،قال أسيد :فقما إليها فلإاا مثلل الظللة فلوق رأسلي فيهلا أمثلال
السرج عرجا في الجو حتى ما أراها ،فلما جاء الصلب اهلب أرسليد رضلي
من خالل قراءة المعلمة.
ا عن إللى رسلول ىللى ا عليل وسللم فلاخبره بلذل  ،فقلال رسلول ا
ىلى ا علي وسلم (تل المالئكة كانلا تسلتمع لل  ،وللو قلرأت ألىلبحا
 أن تحدد التلميذة أهمية
يراها الناس ما تستتر منهم) على أي شيء تدل هذه القصة؟
تالوة القرآن الكريم.
أهمية تالوة القرآن الكريم:
 .1زيادة اإليمان با تعالى.
 أن تذكر التلميذة فوائد
 .2حصول ط م نينة القلب بتالوة القرآن الكريم
قراءة القرآن كل يوم
 .3التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق الرايلة.
 .4االطالع على قصص القرآن الكريم؛ ألخذ العبرة والعظة منها.
بانتظام.
 .5الفوز باألجر والمثوبة من ا عز وجل على تالوة القرآن الكريم.
ولهذا يت كد على المسلم قراءة القرآن الكريم كل يوم بانتظام ،ليحصل علي
الخيرية التي أخبر عنها النبي ىلى ا علي وسلم بقول :
""..................................................................
التقويم الختامي

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

حل أسئلة الكتاب

إجراءات التعليم و التعلم

تقويم الهدف

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 أمهد للدرس ببيان فضل تالوة القرآن
الكريم
 أعرض لوحة فيها أهمية تالوة القرآن
الكريم بين الطالبات .
 بمساعدة الطالبات نعدد األدلة الموضحة
على فضل تالوة القرآن الكريم.
 تناقش المعلمة الطالبات أهم أفكار الدرس.
 أطلب من الطالبات حل أنشطة الكتاب ص

ﺱ اسلللتمعي بإنصلللات إللللى
القصللة التاليللة مللن خللالل
قراءة المعلمة.
ﺱ حللللددي أهميللللة تللللالوة
القرآن الكريم.
ﺱ ااكللللري فوائللللد قللللراءة
القرآن كل يوم بانتظام.

(.)9

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب المتعلقة بالدرس

وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

لىوال ىثاني ىة ى
األو ى

العنوان

ماىفضلىتالوةىالقرآنىالكريمىوحفظ ىهى ى؟ ى

مىوحفظ ىه ى
فضلىتالوةىالقرآنىالكري ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تتعرف فضل تالوة القرآن الكريم
❖ تتعرف فضل حفظ القرآن الكريم
❖ تتلو سورة ص من اآلية رقم (  ) 1حتى اآلية رقم (  ) 36تالوة مجودة .
❖ تتلو سورة ص من اآلية رقم (  ) 37حتى اآلية رقم (  ) 66تالوة مجودة .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سنتعلم فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه.
ستفهم المتعلمات :
السؤال األول  :أّذكر فضل تالوة القرآن الكريم .
❖ أهمية تالوة القرآن الكريم .
❖ فضل تالوة القرآن الكريم .
السؤال الثاني  :أعدد فوائد حفظ القرآن الكريم .
❖ أهمية حفظ القرآن الكريم .
❖ فضل حفظ القرآن الكريم .
السؤال الثالث  :أبين أهمية حفظ القرآن الكريم .
❖ فوائد حفظ القرآن الكريم .
❖ تالوة اآليات تالوة مجودة .
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
 بيان أهمية تالوة القرآن الكريم .
• أهمية تالوة القرآن الكريم .
 ذكر فضل تالوة القرآن الكريم .
• فضل تالوة القرآن الكريم .
 معرفة أهمية حفظ القرآن الكريم .
• أهمية حفظ القرآن الكريم .
 بيان فضل حفظ القرآن الكريم .
• فضل حفظ القرآن الكريم .
 ذكر فوائد حفظ القرآن الكريم .
• فوائد حفظ القرآن الكريم .
 تالوة اآليات تالوة مجودة .
• تالوة اآليات تالوة مجودة .
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 فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه .
*أن تحضر الطالبات قصة عن فضل تالوة القرآن الكريم .
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 :
من خالل العمل عليى شيكل مجموعيات تعاونيية وبعيد عيرض اآليية الكريمية ق قيال تعيالى  ( :ص
اق (َ )2ك ْم أ َ ْهلَك َْنيا ِمي ْن َقي ْب ِل ِه ْم ِمي ْن َقي ْر ٍن فَ َنياد َْوا
َوا ْلقُ ْرآ َ ِن ذِي ِ
الذك ِْر ( )1بَ ِل الَّ ِذينَ َكفَ ُروا فِي ِع َّز ٍة َو ِ
شقَ ٍ
اص ) ق أطلب من الطالبات قراءة اآليات قراءة مجودة .
َو َالتَ ِحينَ َمنَ ٍ
أقدم للطالبيات عيرض بيور بوينيت عين فضيل تيالوة القيرآن الكيريم ق أطليب مين الطالبيات قيراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فييه فيي محاولية مينهن لتحدييد فضيل تيالوة القيرآن
الكريم مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن فضل حفظ القرآن الكريم ق اطلب مين الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية
عملييية مركييزة تعتمييد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهييا ميين خييالل اسييتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فضل حفظ القرآن الكريم .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عين فوائيد حفيظ القيرآن الكيريم وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسةق أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقيال كتييب يي ير
ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن فضل حفظ القرآن الكريم مع توضيح الهيدف مين كتابية
القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح فضل
تالوة القرآن
الكريم وحفظه

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  :فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه وعمل مطوية عن :
( فضل تالوة القرآن الكريم  -فضل حفظ القرآن الكريم )

هي

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :يحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :يحفية متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

 -1التجويد :فضل
تالوة القرآن الكريم
❖

❖

❖

❖
❖

❖

❖

تالوة سورة ص من
اآلية ( )1إلى اآلية
()11
تالوة سورة ص من
اآلية ( )12إلى
اآلية ()20
تالوة سورة ص من
اآلية ( )21إلى
اآلية ()36
فضل حفظ القرآن
الكريم .
تالوة سورة ص من
اآلية ( )27إلى
اآلية ()40
تالوة سورة ص من
اآلية ( )41إلى
اآلية ()54
تالوة سورة ص من
اآلية ( )55إلى
اآلية ()66

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة بطاقات فواز الحربي
اليوم:

التاريخ:

املكتسبات السابقة:

/

/

14هـ احلصة:

قصة

❑
❑ عرض فيلم تعليمي

التهيئة

الصف:
حديث جاري

المعلمة.
 أن تحدد التلميذة أهمية تالوة
القرآن الكريم.
 أن تذكر التلميذة فوائد قراءة
القرآن كل يوم بانتظام.

أدوات التقويم:

( ) .....

قراءة نص قرآني أو نبوي من مرجع صحيح

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

كتاب الطالبة

القصة التالية من خالل قراءة

تقنيات التعلم:

❑
❑ نشاط

املوضوع:

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

 أن تستمع التلميذة بإنصات إلى

مهارات التفكري:

طرح مشكلة

❑
❑ صور

أهداف الدرس

اسرتاتيجيات التدريس:

6ب ......... /

املادة:

القرآن الكريم

فضل تالوة القرآن الكريم

التمهيد :في ليلة من الليالي كان الصحابي الجليل أٌ سَيْد بن حُضير رضي اهلل عنه يقرأ آيات من القرآن الكريم،
وبجواره فرسه ،فجعلت الفرس تتحرك وتضطرب ،فتوقف عن القراءة فسكنت الفرس ،ثم قرأ مرة أخرى،
فتحركت الفرس ،حتى خشى أسيد رضي اهلل عنه أن تطأ الفرس ابنه يحيي وكان قريباً منها ،قال أسيد :فقمت
إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي ف يها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها ،فلما جاء الصبح ذهب أُسيْد
رضي اهلل عنه إلى رسول صلى اهلل عليه وسلم فاخبره بذلك ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (تلك المالئكة
كانت تستمع لك ،ولو قرأت ألصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) على أي شيء تدل هذه القصة؟
أهمية تالوة القرآن الكريم:
 .1زيادة اإليمان باهلل تعالى.
 .2حصول طمأنينة القلب بتالوة القرآن الكريم
 .3التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق الرذيلة.
 .4االطالع على قصص القرآن الكريم؛ ألخذ العبرة والعظة منها.
 .5الفوز باألجر والمثوبة من اهلل عز وجل على تالوة القرآن الكريم.
ولهذا يتأكد على المسلم قراءة القرآن الكريم كل يوم بانتظام ،ليحصل علي الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى
اهلل عليه وسلم بقوله"...................................................... ............" :

التعليم التعاوني

❑
❑ حل املشكالت

عمليات العلم األساسية:

التفكري اإلبداعـــــــي:
التفكري الناقــــــــــد:
أجهزة عرض

❑
❑ فيلم تعليمي
❑ اإلختبارات الشفوية
❑ األنشطة

التقويم البنائي

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

إجراءات التعلم

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 أمهد للدرس ببيان فضل تالوة القرآن
الكريم
 أعرض لوحة فيها أهمية تالوة القرآن
الكريم بين الطالبات .
 بمساعدة الطالبات نعدد األدلة الموضحة
على فضل تالوة القرآن الكريم.
 تناقش المعلمة الطالبات أهم أفكار الدرس.
 أطلب من الطالبات حل أنشطة الكتاب ص
(.)9
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...................... :

طريقة مسرد فواز الحربي

فضل تالوة القرآن الكريم

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المهارة
•

فضل تالوة
القرآن
الكريم

تالوة سورة
ص من اآلية
( )1إلى اآلية
()11

تالوة سورة
ص من اآلية
( )12إلى اآلية
()20

تالوة سورة
ص من اآلية
( )21إلى
اآلية ()36

 أن تذكر الطالبة أهمية تالوة القرآن الكريم.
 أن تعدد الطالبة فضائل تالوة القرآن الكريم.
 أن تورد الطالبة األدلة على فضل تالوة القرآن
الكريم.




أن تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة بإنصات.
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 تتجه الطالبة نحو اإلتقان في تالوة القرآن
الكريم.




أن تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة بإنصات.
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 تتجه الطالبة نحو اإلتقان في تالوة القرآن
الكريم.




أن تستمع الطالبة لتالوة اآليات الكريمة بإنصات.
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 تتجه الطالبة نحو اإلتقان في تالوة القرآن
الكريم.













التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط










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

•

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

•

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

•

 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

اإلجراءات
 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
تالوة القرآن الكريم وتجويده ـ الصف السادس االبتدائي
فضل تالوة القرآن الكريم.
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 المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
أهمية تالوة القرآن الكريم،
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
فضل تالوة القرآن الكريم.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أهمية تالوة القرآن الكريم)،
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 فضل تالوة
القرآن الكريم.
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

حددي أهمية تالوة
القرآن الكريم.

اذكري فوائد قراءة
القرآن كل يوم
بانتظام.

طريقة استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

تالوة القرآن الكريم وتجويده (6ب)

المادة
فضل تالوة القرآن الكريم.
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما فضل تالوة القرآن الكريم؟
المحتوى وفرض الدرس

األهداف السلوكية

مجسمات

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

التمهيد:
 أن تستمع التلميذة
بإنصات إلى القصة
التالية من خالل قراءة
المعلمة.
 أن تحدد التلميذة أهمية
تالوة القرآن الكريم.
 أن تذكر التلميذة فوائد
قراءة القرآن كل يوم
بانتظام.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

في ليلة من الليالي كان الصحابي الجليل أٌسَيْد بن حُضير رضي اهلل عنه يقرأ آيات
من القرآن الكريم ،وبجواره فرسه ،فجعلت الفرس تتحرك وتضطرب ،فتوقف عفن
oحل المشكالت
القراءة فسكنت الففرس ،مفم قفرأ مفرة أخفرح ،فتحركفت الفرس،حتفى خ فى أسفيد
رضي اهلل عنه أن تطأ الفرس ابنه يحيي وكان قريباً منها ،قفال أسفيد :فقمفت إليهفا
oاالكتشاف واالستقصاء
فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى مفا أراهفا ،فلمفا
جاء الصبح ذهب أُسيْد رضفي اهلل عنفه إلفى رسفول افلى اهلل عليفه وسفلم ففاخبره
نشاط:
ولفو
بذلك ،فقال رسول اهلل الى اهلل عليه وسلم (تلفك المالئكفة كانفت تسفتمع لفك،
ضعي رقم األهمية في oالوصف الذهني
قرأت ألابحت يراها الناس ما تستتر منهم) على أي شيء تدل هذه القصة؟
الفقرة السابقة أمام اآلية
أهمية تالوة القرآن الكريم:
oالخرائط الذهنية
التي تدل عليها في
 .1زيادة اإليمان باهلل تعالى.
الجدول اآلتي:
 .2حصول طمأنينة القلب بتالوة القرآن الكريم
o ...............................التعلم الذاتي
 .3التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق الرذيلة.
منها.
عظة
 .4االطالع على قصص القرآن الكريم؛ ألخذ العبرة وال
.....................
 .5الفوز باألجر والمثوبة من اهلل عز وجل على تالوة القرآن الكريم.
oالتعلم التعاوني
ولهذا يتأكد على المسلم قراءة القرآن الكريم كل يوم بانتظام ،ليحصل علي الخيرية
التي أخبر عنها النبي الى اهلل عليه وسلم بقوله:
oأخرى ........
""..................................................................

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

ﺱ استمعي بإنصفات إلفى
القصة التالية من خالل
قراءة المعلمة.
ﺱ حفففددي أهميفففة تفففالوة
القرآن الكريم.
ﺱ اذكفففري فوائفففد قفففراءة
القرآن كل يوم بانتظام.

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

بطاقة تخطيط الدروس – الليزر

الحصة:

اليوم والتاريخ:

المكتسبات السابقة :كم عدد سور القرآن الكريم؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
➢
➢
➢
➢

أن تحدد التلميذة أهمية تالوة القرآن الكريم.
أن تذكر التلميذة فوائد قراءة القرآن كل يوم
بانتظام.
أن تضع التلميذة رقم األهمية في الفقرة السابقة
أمام اآلية التي تدل عليها في الجدول.
أن تواظب التلميذة على قراءة القرآن الكريم مرتالً.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف6 :ب
ف1

المادة :تالوة القرآن الكريم وتجويده الموضوع :فضل تالوة القرآن الكريم

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

نشاط
ضعي رقم األهمية في الفقرة السابقة أمام اآلية التي تدل عليها في الجدول اآلتي:
....................................................

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 …………………

بطاقة تفعيل الدروس – الليزر

توزيع منهج تالوة القرآن الكريم وجتويده للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي األول
األسبوع

ترتيب الوحدات

عنوان الوحدة

دروس الوحدة

عدد الحصص

الوحدة األولى

فضل تالوة القرآن الكريم
تالوة – حفظ

فضل تالوة القرآن الكريم
تالوة صورة ص من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم ()5

أربع حصص

الوحدة األولى

فضل تالوة القرآن الكريم
تالوة – حفظ

تالوة وحفظ
حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم ()4

أربع حصص

الوحدة الثانية

فضل حفظ القرآن الكريم
تالوة – وحفظ

الوحدة الثالثة

المد (تعريفه – حروفه)
تالوة – حفظ

الوحدة الرابعة

أقسام المد (األصلي –
الفردي) تالوة – حفظ

الوحدة الخامسة

أنواع المد الفرعي تالوة –
حفظ

الوحدة السادسة

المد المتصل تالوة – حفظ

فضل حفظ القرآن الكريم
تالوة سورة ص من اآلية رقم ( )27إلى اآلية رقم
()29
تالوة وحفظ
حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( )5إلى اآلية رقم ()9
المد (تعريفه – حروفه)
تالوة سورة ص من اآلية رقم ( )49إلى اآلية رقم
()54
تالوة وحفظ
حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( )10إلى اآلية رقم
()16
أقسام المد (األصلي – الفرعي)
تالوة سورة الصافات من اآلية رقم ( )1إلى االية رقم
()7
تالوة وحفظ
مراجعة سورة القلم من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم
()16
أنواع المد الفرعي
تالوة سورة الصافات من اآلية رقم ( )50إلى اآلية
رقم ()57
تالوة وحفظ
حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( )17إلى اآلية رقم
()22
المد المتصل
تالوة سورة الصافات من اآلية رقم ( )83إلى اآلية
رقم ( )90تالوة وحفظ
حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( )23إلى اآلية رقم
()29

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

بطاقات – عرض شريط فيديو -
شفافيات  -عرض شرائح – لوحة
عرض شرائح  -شفافيات –صور
ورسوم توضيحية – بطاقات -
لوحة

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

أربع حصص

صور – شفافيات – بطاقات -
شفافيات -عرض شرائح
لوحة -مطويات

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

أربع حصص

بطاقات – عرض شريط فيديو -
شفافيات  -عرض شرائح – لوحة

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

أربع حصص

عرض شرائح  -شفافيات – صور
ورسوم توضيحية – بطاقات -
لوحة

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

أربع حصص

صور – شفافيات – بطاقات -
شفافيات -عرض شرائح
لوحة -مطويات

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

أربع حصص

بطاقات – عرض شريط فيديو -
شفافيات  -عرض شرائح – لوحة

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

مواعيد
التقويم

مراجعة عامة

مراجعة عامة

مراجعة عامة

أربع حصص

الوحدة السابعة

المد المنفصل تالوة – حفظ

المد المنفصل
تالوة سورة الصافات من اآلية رقم ( )123إلى اآلية
رقم ()132
تالوة وحفظ
حفظ سورة القلم من اآلية رقم ( )30إلى اآلية رقم
()33

أربع حصص

عرض شرائح  -شفافيات –صور
ورسوم توضيحية – بطاقات -
لوحة
صور – شفافيات  -بطاقات
شفافيات -عرض شرائح  -لوحة-
مطويات

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

التخطيط العكسي – الليزر

الدراسات اإلسالمية – الصف السادس االبتدائي – الفصل الدراسي األول
رقم الوحدة  /الدرس :الوحدة األولى
المادة  :القرآن الكريم
الصف :السادس االبتدائي
وتجويده

العنوان  /فضل تالوة القرآن الكريم
أخرى:

الفكرة الكبرى ( :أهمية تالوة القرآن الكريم)

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من التلميذة أن:
 oتتعرف على فضل تالوة القرآن الكريم.
 oتتلو تالوة سورة ص من اآلية ( )1إلى اآلية ( )11تالوة مجودة.
 oتالوة سورة ص من اآلية ( )12إلى اآلية ( )20تالوة مجودة.
 oتالوة سورة ص من اآلية ( )21إلى اآلية ( )36تالوة مجودة.
 oتذكر أهمية تالوة القرآن الكريم.
 oتعدد فضائل تالوة القرآن الكريم.
 oتورد األدلة على فضل تالوة القرآن الكريم.

األفهام الثابتة:
ستفهم التلميذة:
 oزيادة اإليمان باهلل تعالى.
 oالتحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق
الرذيلة.
 oاالطالع على قصص القرآن الكريم  ،ألخذ العبرة
والعظة منها.
 oالفوز باألجر والمثوبة من اهلل عز وجل على تالوة
القرآن الكريم.
المعارف
ستعرف التلميذة:
 oفضل تالوة القرآن الكريم.
 oتالوة صورة (ص) من اآلية رقم ( )1إلى اآلية رقم
(.)26
 oأهمية تالوة القرآن الكريم.

األسئلة األساسية :
 oاذكري فائدتين من قصة الصحابي الجليل :أُسيد بن حُصير
رضي اهلل عنه.
 oما أهمية تالوة القرآن الكريم؟
 oبينى الفضل الذي يدل عليه الحديث التالي :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم":مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل
األترجة ريحها طيب وطعمها طيب".
ما معنى كلمة :غير ممنون؟

المهارات
ستكون التلميذة قادرة على:
 oذكر أهمية تالوة القرآن الكريم.
 oتوضيح فضائل تالوة القرآن الكريم.
 oسرد األدلة على فضل تالوة القرآن الكريم.
 oتالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
 oحفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.

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 أهمية تالوة
القرآن الكريم .

عمل أبحاث من االنترنت عن فضل قراءة القرآن
الكريم
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

o

o

o

o
o
o

تبدأ المعلمة بسؤاا تمهيؤد( (وضؤح أهميؤة تؤالوة
القرآن الكريم).
عؤؤرأ أهمي ؤة دراسؤؤة الوحؤؤدة مؤؤن خؤؤال االفكؤؤار
الرئيسية والمناقشة معهم.
عرأ شريحة للتعريف بفضل تالوة القران الكريم
تقديم األسئلة األساسية ومناقشة المهمؤات األدائيؤة
الختامية للوحدة (فضل تالوة القرآن الكريم)
مالحظؤؤة  /يؤؤتم تقؤؤديم المصؤؤطلحات األساسؤؤية عنؤؤد
حاجؤؤة األنشؤؤطة التعليميؤؤة لهؤؤا والمهمؤؤات األدائيؤؤة
(فضل تالوة القؤرآن الكؤريم – أهميؤة تؤالوة القؤرآن
الكريم .)...
أقدم للتلميذات بروشؤور يتحؤدث عؤن تؤالوة القؤرآن
الكريم ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور قؤراءة
جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيمؤا بيؤنهن بضؤرأ
توضيح أهمية تالوة القرآن الكريم.
أقدم للتلميذات فيديو تعليمي يحكي قصؤة الصؤحابي
الجليل :أسيد بؤن خضؤير رضؤي ن عنؤش ،يشؤاهدن
التلميذات العؤرأ بتركيؤز وانتبؤاه ،ومؤن ثؤم يقمؤن
بمناقشتش في محاولؤة مؤنهن لتوضؤيح فائؤدتين مؤن
القصؤؤة مؤؤع توضؤؤيح الهؤؤدف مؤؤن مشؤؤاهدة العؤؤرأ
وشؤؤرا األهؤؤداف التربويؤؤة المسؤؤتهدفة مؤؤن وراء
العرأ.
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "لَق ْدَ
ولؤي ْاألَ ْل َبؤا ِ" ،ثؤم أقؤوم
ص ِصؤ ِه ْم ِع ْبؤ َرةِل ِ وأل ل ِ
كَانَ فِي قَ َ
بطرا السؤاا التؤالي علؤيهم :وضؤح أهميؤة تؤالوة
القرآن الكريم ،يقوم التلميؤذات بالتنؤاقش والتباحؤ
فيما بينهن بضؤرأ التولؤل إلجابؤة دقيقؤة للسؤاا
محل النقاش.
أق ؤدم للتلميؤؤذات خريطؤؤة مفؤؤاهيم عؤؤن أهميؤؤة تؤؤالوة
القرآن الكريم ،أطلب من التلميذات قؤراءة الخريطؤة
بطريقة علمية تعتمؤد علؤى تحليؤل المعلومؤات التؤي
وردت بها من خال إستيعا العالقات بين العناوين
الرئيسؤؤة والفرعيؤؤة للخؤؤروو بمفهؤؤوم شؤؤامل عؤؤن
فضائل تالوة القرآن الكريم .
أطلب من التلميذات كتابؤة بحؤ عؤن أهميؤة تؤالوة
القرآن الكريم مع توضيح الهدف مؤن كتابؤة البحؤ
ومبرراتش.
عرأ لوتي ألحد القراء المشاهير لؤتالوة االيؤات
من سورة ص من اآلية ( )1إلى اآلية ()26
يختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

دور التلميذة

• انتباه الطالبات بعرأ بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
• التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
• زيادة اإليمان باهلل تعالى.
• التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق
الرذيلة.
• ادراك فضل تالوة القران الكريم
• فهم أهمية تالوة القرآن الكريم
• االطالع على قصص القرآن الكريم  ،ألخذ
العبرة والعظة منها.
• التركيز على جمع معلومات عن فضائل
تالوة القرآن الكريم باالستعانة بشبكة
االنترنت او من خال مكتبة المدرسة
• توضيح فضائل تالوة القرآن الكريم.
• سرد األدلة على فضل تالوة القرآن الكريم.
• تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
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عنوان الوحدة  :الوحدة األولى  :فضل تالوة القرآن الكريم – تالوة

الحصة

المكون

الهدف

األولى

فضل تالوة القرآن
الكريم

الثانية

تالوة

الثالثة

تالوة

الرابعة

تالوة

تبين فضل تالوة القرآن
الكريم
تتلو سورة ص من اآلية
( )1إلى اآلية ()11
تالوة صحيحة مجودة
تتلو سورة ص من اآلية
( )12إلى اآلية ()20
تالوة صحيحة مجودة
تتلو سورة ص من اآلية
( )21إلى اآلية ()36
تالوة صحيحة مجودة

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

التوضيح

التعلم التعاوني

ص  8كتاب الطالبة

أوراق قياس

التالوة

التعلم الذاتي

ص  11كتاب الطالبة

تكليف منزلي

التالوة

التعلم الذاتي

ص  12كتاب الطالبة

أوراق قياس

التالوة

التعلم الذاتي

ص  13كتاب الطالبة

تكليف منزلي
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األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات واألنشطة

أداة التقويم

فضل تالوة القرآن
الكريم

تبين فضل تالوة
القرآن الكريم.

حصة

التعلم التعاوني

ص  8كتاب الطالبة

المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

تالوة

تتلو اآليات الكريمة
من سورة ص من
( )1إلى ( )5تالوة
صحيحة مجودة.

حصة

تالوة  -حفظ
(السماع)

تتلو سورة ص من
اآلية ( )6إلى اآلية
( – )26تردد اآليات
من سورة القلم من
( )1إلى اآلية (.)4

حصة

حفظ (العرض)

تحفظ اآليات من
سورة القلم من اآلية
رقم ( )1إلى اآلية
رقم (.)4

حصة

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

ص  11كتاب الطالبة

ص  12كتاب الطالبة

ص  14كتاب الطالبة

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

توقيع
المديرة

طريقة وحدات الملك عبداهلل – الليزر

المادة :تالوة القرآن الكريم وتجويده
العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :فضل تالوة القرآن الكريم  -تالوة – حفظ الصف :الصف السادس االبتدائي (الفصل الدراسي األول)
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
• تتعرف على فضل تالوة القرآن الكريم.
• تتلو سورة ص من اآلية رقم (  ) 1إلى آخر السورة تالوة مجودة.
• تحفظ سورة القلم من االية رقم (  ) 1إلى اآلية رقم (  ) 4حفظاً متقناً.
• تذكر أهمية تالوة القرآن الكريم.
• تعدد فضائل تالوة القرآن الكريم.
• تورد األدلة على فضل تالوة القرآن الكريم.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم التلميذة أن:
الفكرة الكبرى:
( أهمية تالوة القرآن الكريم)

األسئلة األساسية:
• اذكري فائدتين من قصة الصحابي الجليل :أُسيد بن
حُصير رضي اهلل عنه.
• ما أهمية تالوة القرآن الكريم؟

(األفهام الباقية):
أهمية تالوة القرآن الكريم:
• بيني الفضل الذي يدل عليه الحديث التالي :قال
• زيادة اإليمان باهلل تعالى.
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم":مثل المؤمن الذي
• التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق
الرذيلة.
يقرأ القرآن كمثل األترجة ريحها طيب وطعمها
• االطالع على قصص القرآن الكريم  ،ألخذ
طيب".
العبرة والعظة منها.
• ما معنى كلمة :غير ممنون؟
• الفوز باألجر والمثوبة من اهلل عز وجل على
تالوة القرآن الكريم.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها التلميذات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة .....:
• ذكر أهمية تالوة القرآن الكريم.
• فضل تالوة القرآن الكريم.
• تالوة صورة (ص) من اآلية رقم ( )1إلىى اآليىة
• توضيح فضائل تالوة القرآن الكريم.
رقم (.)5
• سرد األدلة على فضل تالوة القرآن الكريم.
• تالوة وحفظ.
• حفظ سورة القلم من اآلية رقىم (  ) 1إلىى اآليىة
• تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
رقم (.)4
• حفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
• بعد نهاية هذه الوحدة عن فضل تالوة القرآن الكريم تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أهمية تالوة القرآن
الكريم.
المحكات الرئيسية:
• من خالل أنه (مبتدئ,نام,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
• من خالل األدلة األخرى(مثال:اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
التلميذات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة .....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
• ستبدأ بسؤال تمهيدي (وضح أهمية تالوة القرآن الكريم).
• يقدم األسئلة األساسية ويناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (فضل تالوة القرآن الكريم)
• مالحظة  /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية ( فضل تالوة
القرآن الكريم – أهمية تالوة القرآن الكريم .)...
• أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن تالوة القرآن الكريم ،أطلب من التلميذات قراءة البروشور قراءة جيدة
ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أهمية تالوة القرآن الكريم.
• أقدم للتلميذات فيديو تعليمي يحكي قصة الصحابي الجليل :أسيد بن خضير رضي اهلل عنه ،يشاهدن التلميذات
العرض بتركيز وانتباه ،ومن ثم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح فائدتين من القصة مع توضيح
الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
• أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ألُِّولِي األَْلْبَابِ" ،ثم أقوم بطرح
السؤال التالي عليهم :وضح أهمية تالوة القرآن الكريم ،يقوم التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض
التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
• أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن أهمية تالوة القرآن الكريم ،أطلب من التلميذات قراءة الخريطة بطريقة
علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن فضائل تالوة القرآن الكريم .
• أطلب من التلميذات كتابة بحث عن أهمية تالوة القرآن الكريم مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
• يختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

(المىىهمة األدائيىىة)
اسم الوحدة :فضل تالوة القرآن الكريم  -تالوة – حفظ
الصف :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أهمية تالوة القرآن الكريم
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 أهمية تالوة القرآن الكريم.
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 أهمية تالوة القرآن الكريم على شكل
بحث علمي دقيق.
وظيفتك :توضيح فضائل تالوة القرآن الكريم.
الجمهور :تلميذات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بأهمية تالوة القرآن الكريم.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة.
ق التحدي :أن تطرحين 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 توضحين فيه أهمية تالوة القرآن الكريم وفضائل تالوته.
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
وابتعدت عن
السطحية

اختارت األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت 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 :فضل تالوة القرآن الكريم.

أكملي ما يلي:
أهمية تالوة القرآن الكريم:
..........................................................
التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن
األخالق الرزيلة.
..........................................................
..........................................................

ضعي عالمة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:
على المسلم قراءة القرآن الكريم كل يوم بانتظام.

ي َأ ْقوَ ُم) دليل على التوبة.
(إن َه َذا القُرْ آنَ يَ ْه ِدي لِلتِي ِه َ
قال تعالىِ :

قراءة القرآن الكريم كل يوم لحصول المسلم على الخيرية التي أخبر عنها
النبي صلى هللا عليه وسلم.
أوراق عمل (تالوة القرآن الكريم وتجويده للصف السادس االبتدائي)

الطريقة البنائية – وسائل

اليـوم
التاريخ
الحصة

السادس االبتدائي
تالوة القرآن الكريم وتجويده
المادة
فضل تالوة القرآن الكريم.
موضوع الدرس
ما فضل تالوة القرآن الكريم؟
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
الوسائل المساعدة
إستراتيجية التعليم
التلقين
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تستمع التلميذة
بإنصات إلى القصة
التالية من خالل قراءة
.المعلمة
أن تحدد التلميذة أهمية
.تالوة القرآن الكريم
أن تذكر التلميذة فوائد
قراءة القرآن كل يوم
.بانتظام

الواجب

سيْد بن حُضير
التمهيد :في ليلة من الليالي كان الصحابي الجليل أٌ َ
رضي اهلل عنه يقرأ آيات من القرآن الكريم ،وبجواره فرسه،
فجعلت الفرس تتحرك وتضطرب ،فتوقف عن القراءة فسكنت
الفرس ،ثم قرأ مرة أخرى ،فتحركت الفرس،حتى خشى أسيد
رضي اهلل عنه أن تطأ الفرس ابنه يحيي وكان قريباً منها ،قال
أسيد :فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج
عرجت في الجو حتى ما أراها ،فلما جاء الصبح ذهب أُسيْد رضي
اهلل عنه إلى رسول صلى اهلل عليه وسلم فاخبره بذلك ،فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم (تلك المالئكة كانت تستمع لك ،ولو قرأت
ألصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) على أي شيء تدل هذه
القصة؟
أهمية تالوة القرآن الكريم:
 -1زيادة اإليمان باهلل تعالى.
 -2التحلي باألخالق الحسنة والبعد عن األخالق الرذيلة.
 -3االطالع على قصص القرآن الكريم؛ ألخذ العبرة والعظة منها.
 -4الفوز باألجر والمثوبة من اهلل عز وجل على تالوة القرآن
الكريم.
ولهذا يتأكد على المسلم قراءة القرآن الكريم كل يوم بانتظام،
ليحصل علي الخيرية التي أخبر عنها النبي صلى اهلل عليه وسلم
بقوله:
""..................................................................

األحد

االثنين

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

• تقديم المعلومات المتوافرة عن أهمية تالوة القرآن الكريم،
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.
• التعاون فيما بينهن بغرض فهم المشكلة أو المهمة
المطروحة (أهمية تالوة القرآن الكريم) ،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.
• تحديد أهداف المناقشة حول فضل تالوة القرآن الكريم.
• تقسيم موضوع المناقشة إلى عناصر فرعية.
• طرح األسئلة.
• مناقشة التلميذات كل عنصر على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.
• التناقش الجاد حول فضل تالوة القرآن الكريم.
• تلخيص ما تم التوصل إليه مع ربط األفكار والمفاهيم.
• استخالص النتائج والتوصيات ،في ضوء عناصر
المناقشة.

حل أسئلة الكتاب

الثالثاء األربعاء

الخميس

استمعي بإنصات إلى القصة
التالية من خالل قراءة
.المعلمة
حددي أهمية تالوة القرآن
.الكريم
اذكري فوائد قراءة القرآن كل
.يوم بانتظام

طريقة المسرد وسائل
المادة  :تالوة القرآن الكريم وتجويده

األسبوع/اليوم

المهارة

الصف  :السادس االبتدائي
الوسيلة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

ألقالم الملونة

-3االتصال ( )
-4اإللقاء ( )

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تالوة سورة ص من اآلية ( )1الي االية
()26

-7اإللقاء ( )

جهاز العرض

فضل تالوة القرآن الكريم.

-1الترتيب(

)

أن تستمع التلميذة
بإنصات إلى القصة
التالية من خالل قراءة
المعلمة.
أن تحدد التلميذة أهمية
تالوة القرآن الكريم.
أن تذكر التلميذة فوائد
قراءة القرآن كل يوم
بانتظام

أن تستمع التلميذة لتالوة
المعلمة لآليات الكريمة
بإنصات.
أن تتلو التلميذة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
أن تحدد التلميذة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة

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

(

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(

(

)
)
)
)
)

)

استمعي بإنصات إلى
القصة التالية من خالل
قراءة المعلمة.
حددي أهمية تالوة
القرآن الكريم.
اذكري فوائد قراءة
القرآن كل يوم بانتظام

استمعي لتالوة المعلمة
لآليات الكريمة بإنصات.
اتلِ اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
حددي بعض المعاني
والمفردات التي وردت
باآليات الكريمة

وحدات وسائل

الصف

السادس اإلبتدائى

المــــادة

القرآن وتجويده

الدرس

فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه

تمهيد

ما فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه ؟

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

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

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى :سنتعلم فضل تالوة القرآن الكريم وحفظه.
ستفهم المتعلمات :
❖ أهمية تالوة القرآن الكريم .
❖ فضل تالوة القرآن الكريم .
❖ أهمية حفظ القرآن الكريم .
❖ فضل حفظ القرآن الكريم .
❖ فوائد حفظ القرآن الكريم .
❖ تالوة اآليات تالوة مجودة .

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تتعرف فضل تالوة القرآن الكريم
❖ تتعرف فضل حفظ القرآن الكريم
❖ تتلو سورة ص من اآلية ( )1الي االية ( )26تالوة مجودة .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :أّذكر فضل تالوة القرآن الكريم .
السؤال الثاني  :أعدد فوائد حفظ القرآن الكريم .
السؤال الثالث  :أبين أهمية حفظ القرآن الكريم .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

أهمية تالوة القرآن الكريم .
فضل تالوة القرآن الكريم .
أهمية حفظ القرآن الكريم .
فضل حفظ القرآن الكريم .
فوائد حفظ القرآن الكريم .
تالوة اآليات تالوة مجودة .
.

ستكون المتعلمات قادرات على :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

بيان أهمية تالوة القرآن الكريم .
ذكر فضل تالوة القرآن الكريم .
معرفة أهمية حفظ القرآن الكريم .
بيان فضل حفظ القرآن الكريم .
ذكر فوائد حفظ القرآن الكريم .
تالوة اآليات تالوة مجودة .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عملللللللللللل
أبحلللا ملللن
االنترنت عن
فضللل تللالوة
القلللللللللللرآن
الكلللللللللللريم
وحفظه .
*أن تحضر
الطالبات
قصة عن
فضل تالوة
القرآن
الكريم .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

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

األنشطة التعليمية التعلمية
-

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

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

-

-

-

-

-

-

األســئلة واألنشــطة

مــدخل وتمهيــد إلثــارة انتبــاه الطالبــات بعــرا بع ـ
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسـئلة األساسـية مـن مناقشـة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرا المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتــال لهــا بقصــد تحقيقهــا واحــدة تلــو األخــرى وبلــت حســب إســتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عـرا اآيـة الكريمـة
َشـقَاٍٍ
قال تعالى  ( :ص وَالْقُرْآَنِ بِي الذِّكْرِ ( )1بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ و ِ
حـينَ م ََنـاصٍ ) أملـب مـن
( )2كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ َقـ ْرنٍ ف ََنـادَوْا وَالَتَ ِ
الطالبات قراءة اآيات قراءة مجودة .
أقدم للطالبات عرا بور بوينت عن فضل تالوة القرآن الكريم أملب من
الطالبــات قــراءة العــرا يــدا ومناقشــة المعلومــات التــي وردت فيــه فــي
محاولة منهن لتحديد فضـل تـالوة القـرآن الكـريم مـن توضـيه الهـدف منـه
ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن فضـل حفـا القـرآن الكـريم املـب مـن الطالبـات
قراءة المطوية بطريقة عملية مركـزة تعتمـد علـى تحليـل المعلومـات التـي
وردت بها مـن خـالل اسـتيعال العالقـات بـين العنـاوين الرئيسـة والفرعيـة
للخروج بمفهوم شامل عن فضل حفا القرآن الكريم .
أملب من الطالبات من معلومات عن فوائد حفا القـرآن الكـريم ويـتم بلـت
من خـالل االسـتعانة بشـبكة االنترنـت أو مـن خـالل مكتبـة المدرسـة أقـدم
الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطرا.
أملب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عـن فضـل حفـا القـرآن الكـريم مـن
توضيه الهدف من كتابة القصة ومبرراتها .
توزين أوراٍ العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم باتي للطالبات في تلت الوحدة .

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشامات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراٍ العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط بهنية أو خرائط
مفاهيم .
* من المعلومات

تعاوني – مريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموب ية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورٍ
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمتت :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

مالبات المدرسة أو المجتمن

م

الموقف

السياٍ الذي تجد نفست فيه هو  :سياٍ المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرا

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتت  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖ اإللمام بجوانب المطوية وكذلت البحث .
❖ إ رائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

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

