 .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 وعيه لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنه 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.

 أن تعرف المتعلمة أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن تحب هللا عز وجل وتعظمه وتخشاه.
 أن تع ّ
مق المتعلمة في نفسها ما دلت عليها الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات
الشرعية والكونية.
 أن تحب المتعلمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقره ،وتنشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
ً
قراءة وحفظاً وفهماً وعمال ً.
 أن تنشأ المتعلمة على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله
 أن تنشأ المتعلمة على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتقتدي بهم.
 أن تعرف المتعلمة عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،وتدرك يسر اإلسالم.
 أن تؤدي المتعلمة العبادات على وجهها المشروع وتتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
 أن تكتسب المتعلمة القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنها ،وتنشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

 تنمية قدرة المتعلمة 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 المتعلمة وتقديسها واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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11
12
13
14
15
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17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج تحفيظ مادة القرآن الكريم الصف األول اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1440/1/3

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

6

األحد 1440/1/27

الخميس 1440/2/2

7

األحد 1440/2/5

الخميس 1440/2/9

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

مراجعة عامة

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

10

األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/30

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

سورة القارعة ( - )1-3سورة القارعة ()4-6
سورة القارعة ()7-11
سورة العاديات ( - )1-3سورة العاديات ()4-6
سورة العاديات ( - )7-9سورة العاديات ()10-11
سورة الزلزلة ( - )1-3سورة الزلزلة ()4-6
سورة الزلزلة ()7-8
سورة البينة ( - )1-2سورة البينة ()3-4
سورة البينة ( - )5سورة البينة ()6-7
سورة البينة ( - )8سورة القدر ()1-3
سورة القدر ()4-5
سورة العلق ( - )1-3سورة العلق ()4-6
سورة العلق ( - )7-9سورة العلق ()10-12
سورة العلق ( - )13-15سورة العلق ()16-17
سورة العلق ()18-19
سورة التين ( - )1-3سورة التين ()4-6

الخميس 1440/4/20

التقييم

 17+16األحد 1440/4/9

األسبوع التمهيدي للصف األول االبتدائي
حفظ سورة الفاتحة آيات ( - )1-4حفظ سورة الفاتحة آيات ()5-7
حفظ سورة الناس آيات ()1-6
حفظ سورة الفلق ( - )1-5حفظ سورة اإلخالص ()1-4
سورة المسد ( - )1-5سورة النصر ()1-3
سورة الكافرون ( - )1-6سورة الكوثر ()1-3
سورة الماعون ()1-3
سورة الماعون ( - )4-7سورة قريش ()1-4
سورة الفيل ( - )1-3سورة الفيل ()4-5
سورة الهمزة ( - )1-3سورة الهمزة ()4-6
سورة الهمزة ()7-9
سورة العصر ( - )1-3سورة التكاثر ()1-3
سورة التكاثر ( - )4-6سورة التكاثر ()7-8

مالحظات

الـمـادة

قرآن كريم
1ب تحفيظ

الموضوع

حفظ اآليات من سورة الفاتحة من 4-1

الـدرس

1

التهيئة

كم عدد سور القرآن الكريم.

المكتسبات

تالوة اآليات– معرفة معاني المفردات– مضمون
اآليات– حفظ 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 ً.

ب ا ْل َعا َل َمينَ ()2
بسم هللا الرحمن الرحيم ( )1ا ْل َح ْم ُد َ هّلِلَ َر َ
َين (.")4
الر َح َ
الرحْ َم َن ه
ه
يم (َ )3ما َل َك يَ ْو َم الد َ

أعرض على التلميذات تالوة لآليات الكريمة من
خالل شريط كاسيت وأقوم بتكرار هذه التالوة عدة
مرات حتى يالحظنها التلميذات ويعتمدن على
طريقة القارئ ويقلدنها.

انصتي لتالوة اآليات الكريمة
إنصاتا ً جيدا ً.

معاني الكلمات:
أن تقرأ التلميذة اآليات
الكريمة قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.

ال َح ْم ُد
للَ
ب
َر َ
العَالَ َمينَ

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

الرحْ َم َن
ه
يم
الر َح َ
ه
َما َل َك

هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته
الالزمة والمتعدية.
الالم حرف جر ومعناها االستحقاق أي أن
هللا مستحق لجميع المحامد.
السيد المالك المصلح المعبود .بحق جل
جالله
جمع عالم وهو كل ما سوى هللا تعالى من
اإلنس والجن والمالئكة وسائر المخلوقات.
اسم من أسماء هللا تعالى مشتق من الرحمة
دال على كثرة الرحمة لعباده في الدنيا
واآلخرة وهو أشد مبالغة.
اسم وصفة لل تعالى دال على كثرة الرحمة
وإفاضتها على الخالئق وخاصة المؤمنين
يوم القيامة.
صاحب الملك المتصرف كيف يشاء.

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
بصو ٍ
ت 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 يكنه كل
التلميذات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.
أشرح للتلميذات باستخدام السبورة توضيح
المعاني والمفردات الصعبة والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة ,ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم
استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار
والمنافشة ,ثم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في
كراساتهن.

اقرئي اآليات الكريمة قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.

اذكري معاني المفردات
الصعبة والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

سورة الفاتحة سميت هذه السورة بالفاتحة; ألنه يفتتح بها
أسلط األضواء على مضمون اآليات الكريمة من بيني باختصار مضمون اآليات
القرآن العظيم ,وتسمى المثاني; ألنها تقرأ في كل ركعة,
أن تبين التلميذة
الكريمة.
خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل
باختصار مضمون اآليات ولها أسماء أخر .أبتدئ قراءة القرآن باسم هللا مستعينا به,
اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح
(هللاَ) علم على الرب -تبارك وتعالى -المعبود بحق دون
الكريمة.
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار
سواه ,وهو أخص أسماء هللا تعالى ,وال يسمى به غيره
(الرحْ َم َن) ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب التلميذات
سبحانه .ه
لما شرحته من خالل سؤال التلميذات وتقييم
يم) بالمؤمنين ,وهما اسمان من أسمائه
(الر َح َ
جميع الخلق ,ه
إجاباتهن.
تعالى ،يتضمنان إثبات صفة الرحمة لل تعالى كما يليق
بجالله.
ب العَالَ َمينَ ) الثناء على هللا بصفاته التي كلُّها
(ال َح ْم ُد للَ َر َ
أكلف التلميذات بحفظ اآليات حفظا ً متقنا ً ،على أن احفظي اآليات الكريمة حفظا ً
أوصاف كمال ,وبنعمه الظاهرة والباطنة ،الدينية
أن تحفظ التلميذة اآليات
َ
جيدا ً.
أقوم بتسميعها لهن الدرس القادم.
والدنيوية ،وفي ضمنه أ ْم ٌر لعباده أن يحمدوه ,فهو
الكريمة حفظا ً جيداً.
المستحق له وحده ,وهو سبحانه المنشئ للخلق ,القائم
بأمورهم ,المربي لجميع خلقه بنعمه ,وألوليائه باإليمان
والعمل الصالح.
حلي ورقة العمل الخاصة
أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ,ثم
يم),
أن تحل التلميذة ورقة
(الر َح َ
(الرحْ َم َن) الذي وسعت رحمته جميع الخلق ,ه
ه
بالدرس.
أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.
بالمؤمنين ,وهما اسمان من أسماء هللا تعالى.
العمل الخاصة بالدرس.
وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة ,وهو يوم الجزاء على
األعمال .وفي قراءة المسلم لهذه اآلية في كل ركعة من
أن تتجه التلميذة نحو
ٌّ
وحث له على االستعداد
صلواته تذكير له باليوم اآلخر,
التخلق بخلق القرآن
بالعمل الصالح ,والكف عن المعاصي والسيئات.
الكريم.
الـواجــب

اكتبي اآليات الكريمة مرتين بكراسة الواجب.

التقويم النهائي

احفظي اآليات الكريمة حفظا ً جيدا ً.

”األخوة معلمين و معلمات “مدراس تحفيظ القرآن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي األول
وبجميع طرق التحضير الحدثية
) تحضير خماسي +مشروع الملك عبدهللا ” وحدات “ +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد (
عروض باوربوينت
+
القرآن الكريم بالصوت والصوره
+
أوراق عمـــل
طباعة ملونة  +السي دي =  150لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  80لاير
سي دي فقط ( للصف الواحد ) =  20لاير
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير

التوصيل داخل مدينة الرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية
للفيدكس المستعجل  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

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

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001

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

