اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة القرآن الكريم حفظ
تحضير بوابة التعليم الوطنية ]عين[
)

الصف الثاني الابتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام الن عنِّعمم،
وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها منن الواجبنات ومالهنا منن الحقنو
المرحلة التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخال

فني حندود سن عنِّه وخصنائ

لوالة أمرها .

 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن علنى االسنتفادة منن
أوقات الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

()1

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخال القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس علنى مقاومنة األهنوا الفاسندة منع تنمينة الندوافع الفطرينة منن غينر إفنراط وال
تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربِّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 -7إنشا شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متِّصل باهلل تعنالى لعلمنه أن هللا م ِّ
طلنع
تحركاتها وسكناتها وتسمو بنفسها إلى منا قندِّر هللا لهنا
على خفاياها .فهي تراقب هللا في جميع ِّ
من الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .
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ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
)اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ(

اﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻼوة اﻻﻳﺎت

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳﻘﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻵﻳﺎت ﻗﺮاءة ﺻ ﺤ ﻴ ﺤ ﺔ
20

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﺤ ﻔ ﻆ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻵﻳﺎت
15

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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