مـــادة القرآن الكريم (تالوة)

للصف السادس االبتدائي

أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة
أمره.
توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
توقيع قائدة المدرسة/
.......................................................

األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة االبتدائية
❖ أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
❖ أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
❖ أن يحب ال متعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
❖ أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
❖ أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
❖ أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
❖ أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
❖ أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم للصفوف األولية
❖ تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا قراءة سليمة بإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومراعاة صحة الضبط.
❖ تطبيق أحكام التجويد بالتقليد والمحاكاة.
❖ التخلق بالقرآن الكريم وآدابه و االنقياد ألحكامه والعمل به.
❖ تنمية حب القرآن لدى المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.
توقيع قائدة المدرسة/
.......................................................

معلومات عن المعلمة







االسم:
المؤهل:
التخصص:
الصفوف التي تدرسها:
مواد التدريس:
أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (القران الكريم لمدارس التحفيظ – تالوة ) للصف (السادس ابتدائي )
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

النحل

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

النحل

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

النحل

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

الحجر

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

الحجر

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

الحجر

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

ابراهيم

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

ابراهيم

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

الرعد

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

الرعد

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

ابراهيم
األربعاء والخميس إجازة مطولة

الرعد
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج بوربوينت

المادة
القرآن الكريم 6ب تالوة

عنوان الوحدة

النحل

موضوع الدرس

تالوة سورة النحل من اآلية ( )1إلى اآلية ()20

نوع الدرس

عــن بــعــد O

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

األهداف

األربعاء

• أن تتلو التلميذة سورة النحل من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.
• أن تذكر التلميذة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• أن تستنبط التلميذة أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

• ات ِل سورة النحل من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.
• اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
• استنبطي أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

صور ⃝ المسجل ⃝

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي ❑العصف
الذهني ❑أخرى .........

األحد

الثالثاء

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

التحضير بطريقة استراتيجيات اليزر – الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

تالوة سورة النحل من اآلية ( )1إلى
اآلية ()20

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
كم عدد آيات سورة النحل؟
المحتوى وفرض الدرس

التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية

مجسمات

صور

نشاط
تالوة اآليات الكريمة
بشكل فردي
نشاط
البحث والتناقش حول
أبرز الدروس والعبر
المستفادة من اآليات
الكريمة من خالل تقسيم
تلميذات الصف إلى
مجموعات

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي

فلم تعليمي

تقييم الهدف
ات ِل سورة النحل من اآلية
( )1إلى اآلية ( )20تالوة
صحيحة مجودة.
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة التدريبات

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

ع هما يُش ِْركُونَ ()1
س ْبحَانَهُ َوتَعَالَى َ
َّللا َفال ت َ ْ
أن تتلو التلميذة سورة النحل قال تعالى(( :أَتَى أ َ ْم ُر ه ِ
ست َ ْع ِجلُوهُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
على َمن يَشَا ُء مِ ن ِعبَا ِد ِه أن أنذ ُِروا أنه ال
الروحِ مِ ن أ ْم ِر ِه َ
من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20يُنَ ِ ّز ُل ا ْل َمالئِكَةَ بِ ُّ
َ
ع هما يُش ِْركُونَ
ق تَعَالَى َ
تالوة صحيحة مجودة.
س َم َوا ِ
ون (َ )2خلَقَ ال ه
إِلَهَ إِاله أَنَا َفاتهقُ ِ
ت َواأل ْرضَ بِا ْل َح ّ ِ
َ
َ
سانَ مِ ْن نُ ْطفَ ٍة َف ِإذَا ه َُو َخ ِصي ٌم ُم ِبينٌ ())...)4
ن
اإل
ق
ل
خ
)
3
(
َ ِ َ
معاني الكلمات:
أن تذكر التلميذة معاني الكلمات
بالوحي
وح
ِبا ْل ُّر ِ
الجديدة والصعبة التي وردت
حِ ينَ ت ُريحونَ
وقت رجوعها من المرعى
باآليات الكريمة.
َ
س َرحونَ
تذهبون بها إلى المرعى
ت ْ
شرح اآليات:
▪ َق ُرب قيام الساعة وقضاء هللا بعذابكم -أيها الكفار -فال تستعجلوا
أن تستنبط التلميذة أبرز
العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم .ه
تنزه هللا سبحانه وتعالى عن
من
الدروس والعبر المستفادة
الشرك والشركاء.
اآليات الكريمة.
ِّ
ينزل هللا المالئكة بالوحي مِ ن أمره على َمن يشاء من عباده
▪
خوفوا الناس من الشرك ،وأنه ال معبود بحق إال أنا،
المرسلين :بأن ّ ِ
فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة واإلخالص.
▪ خلق هللا السموات واألرض بالحق؛ ليستدِل بهما العباد على عظمة
خالقهما ،وأنه وحده المستحق للعبادة ،ه
تنزه -سبحانه -وتعاظم عن
شركهم.

أدوات التقويم

تالوة القرآن الكريم (6ب) مدارس
التحفيظ

التاريخ

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
كتابة اآليات الكريمة بكراسة الواجب.

التخطيط العكسي – الليزر

بطاقة تخطيط الدروس – الليزر
الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة النحل؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:
الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

•
•
•
•
•

تتلو اآليات الكريمة من سورة (النحل) اآليات ()10-1
تالوة 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.

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

مهارات التفكير

الصف6 :ب ف2
أسئلة

المادة :تالوة القرآن الكريم الموضوع :تالوة سورة النحل
عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

سير الحصة الدراسية:
• تكليف ثالثة تلميذات يمتزن بحفظهن للقرآن الكريم ليقمن
بتالوة اآليات الكريمة على مسامع بقية تلميذات الصف.
• تقسيم الصف إلى ثالث مجموعات بحيث تقوم كل تلميذة
من الثالثة التي سبق اختيارهن بمتابعة تالوة كل صف من
الثالثة ،حتى يستطعن تالوة اآليات تالوة صحيحة ومجودة
بشكل تام.
• الشرح اإلجمالي لآليات.
• القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
والوجداني).

أخرى ...................

التقويم

•
•
•
•
•

ات ِل اآليات الكريمة من سورة (النحل) اآليات ()10-1
تالوة 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.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة الدائرية
العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
•
•
•

عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..

تقنيات التعلم

أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..

أساليب التقويم وأدواته

األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

مسرد الليزر  – 1الليزر
الحصة

المكون

األولى
الفصل

تالوة سورة النحل
اآليات ()15 - 1

الثانية

تالوة سورة النحل
اآليات ()30 - 16

الثالثة

تالوة سورة النحل
اآليات ()45 - 31

الهدف

▪ تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
▪ ذكر معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم
تكليف منزلي

التالوة
التذكر

التعلم الذاتي

المصحف الشريف
(الجزء الرابع
عشر)

أوراق قياس
تكليف منزلي

الطريقة العرضية – الليزر
الـمـادة

قرآن كريم
6ب تالوة

الموضوع

تالوة اآليات من سورة النحل من 10/1

الـدرس

12

التهيئة

وضحي المقصود بقوله تعالى:فرقناه.

المكتسبات

تالوة اآليات – معاني المفردات– مضمون اآليات-
ماترشد إليه اآليات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

الطريقة

إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

أن تنصت التلميذة لتالوة
اآليات الكريمة إنصاتا ً
جيدا ً.

س ْبحَانَهُ
بسم هللا الرحمن الرحيم" :أَتَى أَ ْم ُر ه ِ
َّللا فَ ََل تَ ْ
ستَ ْع ِجلُوهُ ُ
علَى
وح ِم ْن أَ ْم ِر ِه َ
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أصطحب التلميذات إلى معمل األوساط
وأسمعهن تالوة مجودة ومرتلة بصوت
أحد كبار المقرئين ،أكرر ذلك عدة
مرات حتى تتعود التلميذات على النطق
الصحيح والترتيل الجيد لآليات
الكريمة.

انصتي لتالوة اآليات الكريمة
إنصاتا ً جيدا ً.

أن تقرأ التلميذة اآليات
الكريمة قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.

أن تذكر التلميذة معاني
المفردات الصعبة
والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

شرح اآليات

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع التلميذات
أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار
ثالث تلميذات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
تقوم كل تلميذة بقراءة جزء منها بعد أن تكون كل
تلميذات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.

أبسط للتلميذات بعض المعاني
والمفردات الجديدة على مسامعهن
وأقرب لهن المعنى ثم أطلب منهن

اقرئي اآليات الكريمة قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.

اذكري معاني المفردات
الصعبة والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

أن تبين التلميذة
بإختصار مضمون اآليات
الكريمة.

أن توضح التلميذة أهم
ما يستفاد من اآليات
الكريمة.

أن تتجه التلميذة نحو
التخلق بخلق القرآن
الكريم.

الـواجــب

• قَ ُرب قيام الساعة وقضاء هللا بعذابكم-أيها الكفار -فال
تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم .ه
تنزه هللا
سبحانه وتعالى عن الشرك والشركاء.
ِّ
ينزل هللا المالئكة بالوحي ِمن أمره على َمن يشاء من عباده
•
خوفوا الناس من الشرك ,وأنه ال معبود بحق
المرسلين :بأن ّ ِ
إال أنا ,فاتقون بأداء فرائضي وإفرادي بالعبادة واإلخالص.
• خلق هللا السموات واألرض بالحق; ليستدِل بهما العباد على
عظمة خالقهما ,وأنه وحده المستحق للعبادة ,ه
تنزه-سبحانه-
وتعاظم عن شركهم.
ويغتر ,فيصبح
• َخلَق اإلنسان من ماء مهين فإذا به يَ ْقوى
ُّ
شديد الخصومة والجدال لربه في إنكار البعث ,وغير ذلك,
كقولهَ " :من يُحْ ي ِ ا ْل ِع َ
ِي َر ِمي ٌم" ،ونسي هللا الذي خلقه
ظا َم َوه َ
من العدم.
• واألنعا َم من اإلبل والبقر والغنم خلقها هللا لكم-أيها الناس-
وجعل في أصوافها وأوبارها الدفء ,ومنافع أُخر في ألبانها
وجلودها وركوبها ,ومنها ما تأكلون.
• ولكم فيها زينة تُدْخل السرور عليكم عندما تَ ُردُّونها إلى
منازلها في المساء ,وعندما ت ُْخرجونها للمرعى في الصباح.
• وتحمل هذه األنعام ما ثَقُل من أمتعتكم إلى بلد بعيد ,لم تكونوا
مستطيعين الوصول إليه إال بجهد شديد من أنفسكم ومشقة
عظيمة ,إن ربكم لَرؤوف رحيم بكم ,حيث س هخر لكم ما
تحتاجون إليه ,فله الحمد وله الشكر.
• وخلق لكم الخيل والبغال والحمير; لكي تركبوها ,ولتكون
ومنظرا حسنًا; ويخلق لكم من وسائل الركوب
ج َماال لكم
ً
ْ
وغيرها ما ال ِعل َم لكم به; لتزدادوا إيمانًا به وشكرا له.
• وعلى هللا بيان الطريق المستقيم ِلهدايتكم ,وهو اإلسالم ,ومن
الطرق ما هو مائل ال يُوصل إلى الهداية ,وهو كل ما خالف
اإلسالم من الملل والنحل .ولو شاء هللا هدايتكم لهداكم جمي ًعا
لإليمان.

اكتبي اآليات الكريمة مرتين بكراسة الواجب.
سبي ِل.
وضحي المقصود بقوله تعالىَ :و عَلى هللاِ قَ ْ
ص ُد ال ه

كتابة المعاني والمفردات في
كراساتهن.

بيني بإختصار مضمون اآليات
الكريمة.

ألقي الضوء على مضمون اآليات
القرآنية وأشرحه بإختصار ثم أدع
المجال للتلميذات للتعبير عن المضمون
كما فهمن ثم أقوم بتشجيع التلميذات
المتميزات منهن.

وضحي أهم ما يستفاد من
اآليات الكريمة.

أوضح للتلميذات باستخدام السبورة أهم ما
يستفاد من اآليات الكريمة وذلك بتصنيفها على
شكل نقاط مسلسلة مع شرح كل عنصر بالتفصيل
ثم أكلف التلميذات بكتابة ملخص لها بكراساتهن.

التقويم النهائي

بيني فيما ال يزيد عن سطرين أهم ما تناقشه اآليات
الكريمة.

وحدات الملك عبد هللا الليزر – الليزر

تحضير – فواز الحربي
المادة

قرآن كريم

الدرس

التهيئة

تالوة سورة النحل ()14 – 1

الموضوع
مراجعة تالوة اآليات السابقة

الوسيلة

آلة التسجيل  -القرآن الكريم  -السبورة

المكتسبات

قياسية

الطريقة
التدريب على تالوة آيات القرآن الكريم

األهداف السلوكية

المحتوى

* أنههههن بانتهههههاء الههههدرس تكههههون الطالبههههة

التقويم المرحلي

أنشطة وإجراءات التعليم والتعلم
* تتحقا أهداف الدرس م خالل:

قهههادرة بههإذن هللا على:

 -1القراءة النموذجية م قبلي يعقبها اإلنصات آللة

 -1أن تتلو التلميذة اآليات تالوة صحيحة

التسهههجيل ثهههم الهههتالوة الامريهههة ثهههم ال رديهههة مه ه قبهههل

 -2أن تطبهها التلميههذة األحكههاو التجويديههة

 -2أنههههوى لههههى بعههههو أحكههههاو التجويههههد التههههي نب ههههي

أثناء التالوة.

مراعاتها أثناء القراءة مه تصهويب األخطهاء الشهائعة

مجودة ومرتلة.

 -3أن تتعود التلميذة النطا الصحيح مه
خالل التالوة.
 -4أن الطالبههههة م ههههمون اآليههههات ههههرحا

مبسطا.

 -5أن تحهر

الكريم وتعلمن.

الطالبهة علهى تهالوة القهرآن

المجيدات.

▪ سههورة النحههل مهه بدايههة السههورة لهههى قولههن تعهههالى:
( ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ).

 -3أحهههل الطالبهههات علهههى النطههها السهههليم للكلمههههات
ووجهههوخ خههرار كهههل حهههرف مهه م رجهههن مهه

عطهههاء

الحروف حقها في النطا.
 -4أطلب م بعو الطالبات رح اآليات علهى بعهد
ت سير الم ردات الصعبة.

تعالى وتعلم القرآن الكريم.

 -1اتههههل اآليههههات تههههالوة صههههحيحة

مجودة ومرتلة.

التي يقع فيها.

 -6أحل الطالبات على الحر

الواجب

التقويم النهائي

على تالوة كتاخ هللا

 -2طبقي األحكاو التجويدية أثناء
التالوة.

 -3مهههه ه خههههههالل متابعهههه هة نطهههههها
الطالبات للحروف والكلمات بشهكل

صحيح.

 -4ا ههههههرحي م ههههههمون اآليههههههات
رحا مبسطا.

▪ م ه خههالل متابعههة تههالوة
الطالبات وتصحيح ما يقع

فين م أخطاء.

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا َوبَ َركَاتُهُ
س َال ُم َ
علَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة القرآن الكريم ( تالوة )
للفصل الدراسي الثالث  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير

استراتيجيات الليزر  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +المسرد  +بطاقات تخطيط الدروس – التخطيط
العكسي
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
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