مادة القرآن الكريم  -تحفيظ

الصف السادس االبتدائي

توزيع منهج مادة (القرآن الكريم حفظ) للصف (السادس االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

حفظ سورة النمل ( + )13-1حفظ سورة النمل ( + )22-14حفظ سورة النمل ()35-23

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

حفظ سورة النمل ( + )44-36حفظ سورة النمل ( + )55-45حفظ سورة النمل ()63-56

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

حفظ سورة النمل ( + )76-64حفظ سورة النمل ( + )88-77حفظ سورة النمل ()93-89

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

حفظ سورة الشعراء ( + )19-1حفظ سورة الشعراء ()39-20

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

حفظ سورة الشعراء ( + )60-40حفظ سورة الشعراء ( + )83-62حفظ سورة الشعراء ()111-84

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

حفظ سورة الشعراء ( + )136-112حفظ سورة الشعراء ( + )159-137حفظ سورة الشعراء ()183-160

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

حفظ سورة الشعراء ( + )206-184حفظ سورة الشعراء ( + )217-217حفظ سورة الفرقان ()11-1

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

حفظ سورة الفرقان ( + )20-12حفظ سورة الفرقان ( + )32-21حفظ سورة الفرقان ()43-33

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

حفظ سورة الفرقان ( + )55-44حفظ سورة الفرقان ( + )67-56حفظ سورة الفرقان ()77-68

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

حفظ سورة النور ( + )10-1حفظ سورة النور ( + )20-11حفظ سورة النور ()27-21

11
12
13

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

حفظ سورة النور ( + )31-28حفظ سورة النور ()34-32

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

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:

الطريقة البنائية – فواز الحربي
عنوان الدرس

الفصل

النمل 22-14

الحصة

المادة

القرآن الكريم

الوسيلة التعليمية

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

الصف

سادس ابتدئي

مراجعة الدرس السابق ......مث مناقشة الطالبات حول سورة ( (النمل) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعايل (( وجحدوا )) ...

 – 1أن تتلو الطالبات اآلايت تالوة صحيحة
خالية من اللحن

إىل قوله تعاىل (( فمكث غري بعيد فقال ))...

تالوة اآلايت من كل طالبة مع مناقشة وتصويب

 – 1حفظ اآلايت حفظ فردية منوذجية  – 2.قراءة اآلايت من قبل التالميذات قراءة زمرية على

األخطاء

جمموعتني  – 3 .هتجي اآلايت واملفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل املساعدة هلا يف
تعلم القرآن وحفظه

 – 1قراءة اآلايت قراءة فردية  – 2 .قراءة اآلايت قراءة مجاعية .
 – 3االستماع إىل املسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم ابألقران للبطيئني يف القراءة

قراءة كل طالبة آية وقراءة بعض الطالبات
لآلايت املخصصة يف كل حصة

بعض من مفردات اآلايت القرآنية الكرمية :
 – 3أن تتعرف الطالبة على معاين املفردات
لبعض اآلايت

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآلايت القرآنية
املقررة

الواجب المنزلي:

الكلمــــــــــــــة

معناها

منطق الطير

فهم أصواته

ال يحطمنكم

ال يكسرنكم ويهلكنكم

 -1بيان منة هللا تعاىل على داود وابنه سليمان ...

 -2ينفي سؤال التوفيق ..للقيام بشكر نعمته ...

تذكر الطالبات معاين كلمات ما يعطى هلا

س /أذكري بعض فوائد اآلايت القرآنية اليت
درستيها

حتضري اآلايت القرآنية اجلديدة يف املنزل قبل شرحي يف الفصل وحفظ املقرر عليهم حفظه استعداد لتسميعه يف الفصل .

نموذج التحضير الجديد باستخدام إستراتيجيات التعلم النشط
حفظ القرآن الكريم – 6ب ف 1مدارس تحفيظ القرآن
حفظ سورة النمل ()13-1
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
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.

•
•
•

•
•
•

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.

الواجب المنزلي :حفظ اآليات الكريمة 5( .دقائق)

.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

حفظ سورة النمل من اآلية ( )1إلى
اآلية ()18

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
كم عدد آيات سورة النمل؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتلو التلميذة سورة النمل
من اآلية ( )1إلى اآلية ()18
تالوة صحيحة مجودة.

ن ( )1هُدًى َوبُشْرَى لِلْمُؤْ ِمنِينَ
قال تعالى (طس تِ ْلكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَ ِكتَابٍ مُبِي ٍ
ن ( )3إِنَّ
(َّ )2الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ َويُ ْؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِاآلخِ َرةِ هُمْ يُو ِقنُو َ
ن ( )4أُوَْلئِكَ الَّذِينَ
َّالذِينَ ال يُؤْ ِمنُونَ بِاآلخِ َرةِ زَيَّنَّا لَهُمْ َأعْمَاَلهُمْ َفهُمْ يَعْ َمهُو َ
ن (...)5
َلهُمْ سُوءُ الْ َعذَابِ وَهُمْ ِفي اآلخِ َرةِ هُمْ األَخْسَرُو َ
معاني الكلمات:
هاد من الضاللة
هُدًى
بشارة للمهتدين
َوبُشْرَى
يضلون ويتحيرون
يَعْ َمهُونَ
مضمون اآليات:
➢ وهي آيات ترشد إلى طريق الفوز في الدنيا واآلخرررةو وتبشررر بحسررن
صردَّقوا بهرراو واهتر َدوْا بهررديهاو الررذين يقيمررون
الثواب للمؤمنين الذين َ
الصلوات الخمس كاملة األركانو مستوفية الشرررو و ويررؤدون الزكرراة
المفروضة لمستحقيهاو وهررم يوقنررون بالحيرراة اآلخرررةو ومررا فيهررا ِمرن
ثواب وعقاب.
حسررنَّا لهررم
ُصرردقون بالرردار اآلخرررةو وال يعملررون لهررا َّ
➢ إن الررذين ال ي َ
أعمالهم السيئةو فرأوها حسنةو فهم يترررددون فيهررا متحيررين .أولئررك
الذين لهم العذاب السيئ في الدنيا قتال وأَسْرًا وذُال وهزيمةًو وهررم فرري
اآلخرة أشد الناس خسرانًا.

أن تذكر التلميذة معاني
الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
أن تستنبط التلميذة أبرز
الدروس والعبر المستفادة من
اآليات الكريمة.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

حفظ القرآن الكريم (6ب) مدارس
التحفيظ

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
تالوة اآليات الكريمة.

مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالوصف الذهني

نشا
البحث والتناقش حول أبرز
الدروس والعبر المستفادة
من اآليات الكريمة من خالل
تقسيم تلميذات الصف إلى
مجموعات

تقييم الهدف
اتلِ سورة النمل من اآلية
( )1إلى اآلية ( )18تالوة
صحيحة مجودة.

 oحل المشكالت
نشا
تالوة اآليات الكريمة بشكل
فردي

فيلم تعليمي

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حفظ اآليات الكريمة.

طريقة بطاقة تخطيط الدروس – الليزر
الحصة:

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

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

تتلو اآليات الكريمة من سورة (النمل) اآليات
( )10 - 1تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
تحفظ اآليات الكريمة حفظًا متقنًا.
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:

الصف6 :ب ف1

الموضوع :حفظ سورة النمل

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

آتلي اآليات الكريمة من سورة (النمل) اآليات
( )10 - 1تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
إحفظي اآليات الكريمة حفظًا متقنًا.
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

طريقة التخطيط العكسي – الليزر
رقم الوحدة:
عدد الحصص:
الصف :السادس االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة التوحيد والرسالة والبعث وهي
إحدى سور ثالث نزلت متتالية ووضعت في المصحف متتالية وهي الشعراء والنمل والقصص ويكاد يكون منهاجها
واحدا في سلوك مسلك العظة والعبرة عن طريق قصص الغابرين.
العنوان  /حفظ سورة النمل

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

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

األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:
⚫

⚫
⚫
⚫

بدأت سورة النمل بأحد حروف الهجاء "طس"،
السورة بها سجدة في اآلية  ،24ذكرت السورة قصة
سيدنا سليمان وبلقيس ملكة سبأ ،ذكرت فيها البسملة
مرتين في السورة.
بيان صفة المؤمنين وهي إقامة الصالة وإيتاء الزكاة
بيان منة هللا تعالى على داود وابنه سليمان
بيان ما كانت عليه ملكة سبأ من العقل والذكاء

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

 :اتل اآليات تالوة صحيحة ؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة . .................
 :طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة النمل ؟
 :حددي موقع سورة النمل من المصحف الشريف.
 :احفظي اآليات الكريمة من حفظا جيدًا.
سمعي اآليات غيبياً دون أخطاء

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.

طريقة مسرد الليزر 1
الحصة

المكون

األولى

تالوة سورة النمل من
اآلية ( )1إلى اآلية
()15

الفصل
الثانية

الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

تالوة سورة النمل من
اآلية ( )16إلى اآلية
()30
حفظ سورة النمل من
اآلية ( )1إلى اآلية ()5
حفظ سورة النمل من
اآلية ( )6إلى اآلية
()10
حفظ سورة النمل من
اآلية ( )11إلى اآلية
()15
حفظ سورة النمل من
اآلية ( )16إلى اآلية
()20
حفظ سورة النمل من
اآلية ( )21إلى اآلية
()25
حفظ سورة النمل من
اآلية ( )26إلى اآلية
()30

الهدف
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الصعبة التي
وردت باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الصعبة التي
وردت باآليات
حفظ اآليات الكريمة حفظاً
متقناً

المهارة

التالوة – التذكر

التالوة – التذكر
الحفظ

حفظ اآليات الكريمة حفظاً
متقناً

الحفظ

حفظ اآليات الكريمة حفظاً
متقناً

الحفظ

حفظ اآليات الكريمة حفظاً
متقناً

الحفظ

حفظ اآليات الكريمة حفظاً
متقناً

الحفظ

حفظ اآليات الكريمة حفظاً
متقناً

الحفظ

إستراتيجية
التدريس
التعلم الذاتي

اإلجراءات
المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

أداة التقويم
تكليف منزلي

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

أوراق قياس

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء
التاسع عشر

أوراق قياس

التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي

طريقة مسرد الليزر 2
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

تالوة اآليات
الكريمة تالوة
تالوة سورة
النمل من اآلية صحيحة مجودة –
( )1إلى اآلية ذكر معاني الكلمات
الصعبة التي
()15
وردت باآليات
تالوة اآليات
الكريمة تالوة
تالوة سورة
النمل من اآلية صحيحة مجودة –
( )16إلى اآلية ذكر معاني الكلمات
الصعبة التي
()30
وردت باآليات

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة
التقويم

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

حفظ سورة
النمل من اآلية
( )1إلى اآلية
( )5

حفظ اآليات
الكريمة حفظاً
متقناً

حصة

حفظ سورة
النمل من اآلية
( )6إلى اآلية
()10

حفظ اآليات
الكريمة حفظاً
متقناً

حصة

حفظ سورة
النمل من اآلية
( )11إلى اآلية
()15

حفظ اآليات
الكريمة حفظاً
متقناً

حصة

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر
المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر
المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر

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

توقيع
المديرة

حفظ سورة
النمل من اآلية
( )16إلى اآلية
()20

حفظ اآليات
الكريمة حفظاً
متقناً

حصة

حفظ سورة
النمل من اآلية
( )21إلى اآلية
()25

حفظ اآليات
الكريمة حفظاً
متقناً

حصة

حفظ سورة
النمل من اآلية
( )26إلى اآلية
()30

حفظ اآليات
الكريمة حفظاً
متقناً

حصة

تسميع سورة
النمل من اآلية
( )1إلى اآلية
()30

تسميع اآليات
الكريمة التي سبق
حفظها

حصة

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر
المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر
المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر
المصحف الشريف
– الجزء التاسع
عشر

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

طريقة وحدات الملك عبدهللا – الليزر
الصف

السادس االبتدائي

الدرس
ملخص الوحدة

المــــادة

حفظ القرآن الكريم -
مدارس تحفيظ القرآن
الكريم

اليـوم

األحد

التاريخ
الحصة
المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلم الوحدة

سورة النمل

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

الفكرة الكبرى:
سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة
التوحيد والرسالة والبعث وهي إحدى سور ثالث نزلت متتالية ووضعت
في المصحف متتالية وهي الشعراء والنمل والقصص ويكاد يكون
منهاجها واحدا في سلوك مسلك العظة والعبرة عن طريق قصص
الغابرين.
ستفهم التلميذة أن:

يتوقع من التلميذة في نهاية هذه الوحدة أن :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

تراعي آداب التالوة.
تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
تعدد أبرز المواضيع التي ناقشتها سورة النمل .
تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
تحدد موقع سورة النمل في المصحف الشريف.

❖ بدأت بأحد حروف الهجاء "طس" ،السورة بها سجدة في اآلية ،24
ذكرت السورة قصة سيدنا سليمان وبلقيس ملكة سبأ ،ذكرت فيها البسملة
مرتين في السورة.

األسئلة األساسية:
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 .
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة النمل.
 :حددى موقع سورة النمل من المصحف الشريف.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

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.

•

تعرف معاني 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

أدلة أخرى

▪ كتابة قصة
من السورة.
▪ عمل مطوية
عن أهم
التوجيهات
واإلرشادات
التي
تضمنتها
اآليات
الكريمة.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات.

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

القدرة على تنفيذ
المهمات األدائية
المطلوبة منها،
يتم التقييم من
خالل جدول
المتابعة المعد
(مبتدئ  -نام –
كفء – متميز).

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
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 با براز 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 تتلي.
إعادة تالوة اآليات مع ترديد اآليات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى مقاطع صغيرة
لتستطيع 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 أنفسهن بالتبادل فيما بينهن مع
التوجيه لهن للتدريب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلب 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

نام

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

تناولت أغلب
جوانب المواضيع

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

اختار األسلوب المشوق في كتابة
القصة وابتعدت عن االسلوب 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

أسعار مواد الدين 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
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