 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلمة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها
ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس
حب وطنها واإلخالص لوالة أمرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 .9إعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

 مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة للقرآن الكريم.
 تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويهه اييهام مهن وامهر و وهوا ي و اكهاآ وآداو دوعهد
ووعيد والتعرف على سباو وزول اييام والمناسبام التي وزلت من جلها.
 مساعدة المتعلم على استيعاو معاوي اييام استيعادا ً صحيحا ً والمرامي والتخمينام التي تتضمنها.
 إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اييام.
 زيادة ثروته دتعريفه على لفاظ لغوية ومفا يم و فكار و ساليب جديدة.
 تنمية قدرته على تفسير اييام.
 الوقوف على جواوب اإلعجاز القرآوي سواء كان عملي و تشريعي و دالغي.
 ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اييام مما يعينه على االستقامة على شرع هللا.
 خذ العبرة والعظة من قصص القرآن.
 االستعداد ليوآ القيامة دالعمل الصالح.
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الـدرس

األول

التهيئة

ما المقصود دعلم التجويد؟

المكتسبام

القرآن الكريم :و كالآ هللا تعالى المنزل على وبينا
محمد صلى هللا عليه وسلم المعتبد دتالوته.

الوسائل المساعدة

الكتاو  +اللواام الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

إلقائية  +اواريه  +استجواديه  +استنتاجيه

الحصة – الفصل
األ داف السلوكية
ن تعرف التلميذة القرآن
الكريم.

ن تبين التلميذة كيف
كان وزول القرآن الكريم
جملةً واادةً.

ن تذكر التلميذة المدى
الزمني الذي استغرقه
وزول القرآن الكريم على
الرسول صلى هللا عليه
وسلم.

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
الذك َْر َوإِوَّا لَهُ َل َحافِ ُ
ظونَ ()9
إِوَّا وَحْ نُ وَ َّز ْلنَا ِ
تعريف القرآن الكريم:
و كالآ هللا تعالى المنزل على وبينا محمد صلى هللا عليه
وسلم المتعبد دتالوته.
وزول القرآن الكريم:
للقرآن الكريم وزوالن:
النزول األول :وزوله جملة واادة من اللوح المحفوظ إلى
ديت العزة في السماء الدويا.

النزول الثاوي :وزوله مفرقا ًعلى الرسول صلى هللا عليه
وسلم دواسطة جبريل عليه السالآ اسب الوقائع واألاداث
وذلك على مدى ثالث وعشرين سنة.

اإلجراءام و وشطة التعلم

التقويم

ستهل الدرس دشرح وتوضيح تعريف القرآن
الكريم ،ثم قوآ داختيار مجموعة من التلميذام
ألواقشهن فى مضمون ما شراته اتى تأكد من
استيعادهن للمعلومام دشكل تاآ و طلب منهن
تسجيل مالاظاتهن على شكل وقاط داخل
كراساتهن.
وضح للتلميذام كيف كان وزول القرآن الكريم
جملة واادة من خالل شرح مفسر داالستعاوة
دبعض الوسائل اإليضااية ،عتمد في شراي
على توضيح المعلومة دشكل مبسط من خالل
سلوو الحوار والمناقشة و قوآ دتقييم مدى
استيعاو التلميذام لما شراته من خالل سؤال
التلميذام وتقييم إجاداتهن.
ستعين دمجموعة من الشرائح التعليمية التي
تعرض دواسطة جهاز البروجكتور وضح دها
المدى الزمني الذي استغرقه وزول القرآن الكريم
على الرسول صلى هللا عليه وسلم و قوآ دمناقشة
العرض ومحتوياته مع التلميذام و وتبه لمدى
استيعاو التلميذام اتى تأكد من تماآ استيعادهن
اتى لو تطلب األمر إعادة العرض مرة خرى.

عرفي القرآن الكريم.

ديني كيف كان وزول القرآن
الكريم جملةً واادةً.

اذكري المدى الزمني الذي
استغرقه وزول القرآن الكريم
على الرسول صلى هللا عليه
وسلم.

ن تحدد التلميذة متى
ددء وزول القرآن الكريم.

ادتداء وزول القرآن الكريم:
كان ادتداء وزول القرآن الكريم على النبي صلى هللا عليه
وسلم في ليلة القدر المباركة من شهر رمضان و و في
غار اراء دمكة المكرمة.

ن توضح التلميذة ول
ما وزل من القرآن
الكريم.

ول ما وزل من القرآن الكريم وآخر ما وزل
س ِم َر ِدكَ
ول ما وزل من القرآن الكريم قوله تعالى ْ { :ق َر ْ ِدا ْ
ق () 2ا ْق َر ْ َو َردُّكَ
سانَ ِم ْن َ
اإل ْو َ
الَّذِي َخلَقَ (َ )1خلَقَ ْ ِ
علَ ٍ
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم
علَّ َم ِدا ْلقَلَ ِم (َ ) 4
ْاألَك َْر ُآ ( )3الَّذِي َ
اإل ْو َ
علَّ َم ْ ِ
(.})5

ن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة دالدرس.

قسم تلميذام الفصل إلى مجموعام عمل صغيرة وضحي ول ما وزل من القرآن
الكريم.
دغرض مناقشة وتوضيح ول ما وزل من القرآن
الكريم ،و قوآ دمتادعة المجموعام وعملها متادعة
دقيقة ,ثم مناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه
وتحديد فضل المجموعام.
وزع على التلميذام ورقة العمل الخاصة
دالدرس ,ثم كلفهن دقراءتها والتفكير في
مضمووها والها ,ثم قوآ دالتعليق والتعقيب على
إجاداتهن وتصحيح األخطاء إن وجدم.

ن تتجه التلميذة وحو
الحفاظ على قراءة
القرآن الكريم يومياً.
الـواجــب

طلب من التلميذام تصميم لواة إرشادية توضح
متى ددء وزول القرآن الكريم ,ثم قوآ دالتعاون
معهن في تعليقها على جدران الفصل و قوآ
دتحيتهن على مجهود ن.

عرفي القرآن الكريم.

اددي متى ددء وزول القرآن
الكريم.

التقويم النهائي

الي ورقة العمل الخاصة
دالدرس.

اذكري المدى الزمني الذي استغرقه وزول القرآن
الكريم على الرسول صلى هللا عليه وسلم.

”األخوة معلمين و معلمام “مدراس تحفيظ القرآن
السالآ عليكم ورامة هللا ودركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدآ لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي األول
ودجميع طرق التحضير الحدثية
) تحضير خماسي +مشروع الملك عبدهللا ” وادام “ +االستراتيجيام الحديثة  +مسرد (
عروض داوردوينت
+
القرآن الكريم دالصوم والصوره
+
وراق عمـــل
طباعة ملووة  +السي دي =  150لاير
طباعة ديض و سود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط ( للصف الوااد ) =  20لاير
جميع مرفقام السي دي عن طريق االيميل =  20لاير

التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجاوا
لمن م خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية
للفيدكس المستعجل  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومام اإلستالآ
إلكتروويا ً عن طريق الرادط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من ذا الرادط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
و نا رقاآ الحسادام للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األ لي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي دان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856
) اي دان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن دنوك آخرى يمكنكم التحويل على ااد ذا الحسادام
الرياض
سعد عبدالرامن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرامن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرامن العتيبي
0101001926001

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

