.

 تحقٌق العبودٌة هلل تعالى وحده.
 إٌجاد الوالء المستنٌر لشرٌعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار ٌعارض اإلسالم.
 تحقق اإلٌمان والٌقٌن بأن سبل السعادة الحقٌقٌة فً الدنٌا واآلخرة محصورة فً إتباع دٌن اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت
والنبوات.
 االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
 اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سٌر ًة وسلوكاً.
 تنقٌة الدٌن من البدع.
 اإلٌمان بالنبوة المحمدٌة وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا علٌه وسلم واالنقٌاد لما جاء به واتباع هدٌه وسنته صلى هللا
علٌه وسلم.

.

 )1أن ٌحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكرٌم ,وأن ٌجٌد تالوته:

 وٌكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حٌث إخراج الحروف من مخارجها الصحٌحة.
 وٌكون أٌضا ً بمد ما ٌحتاج إلى مد وقصر ما ٌحتاج إلً قصر.
 وٌكون أٌضا ً بإعطاء الجمل واألسالٌب حقها من حٌث نبرة النطق وتلوٌن الت عبٌر ,وذلك بتمٌٌز الجمل االستفهامٌة عن غٌر االستفهامٌة والمثبتة عن المنفٌة والتعجبٌة عن غٌر
التعجبٌة واالستنكارٌة عن غٌرها وهكذا.

 )2أن ٌدرك المتعلم معنى ما ٌتلون من اآلٌات بصفة عامة على األقل:

 وذلك بإعطاء شرح مجمل وسرٌع لآلٌات.
 مناقشة المتعلم فٌما تتضمنه اآلٌات من معانً وأفكار أساسٌة وأٌضا ً مناقشة المتعلم فً بعض معانً المفردات أو الجمل.
 مالحظة :فً درس التالوة ٌكفً حصول المتعلم على المعنى العام حتى ٌمكن تخصٌص وقت كافً من الدرس للتالوة.

 )3أن ٌركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئٌسٌــة فً اآلٌات المتــــلوة:
 قد تكون الفكرة حكما ً شرعٌا ً أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعامالت أو عظة من العظات أو قصة تارٌخٌة أو حادثة ذات أهمٌة.
 الهدف الثانً ٌكون بمثابة األرضٌة التً ٌنبت فٌها هذا التركٌز على الهدف الثالث أو الخلفٌة التً تساعد على تحقٌق هذا الهدف الثالث.
 بعد هذا ٌمكن أن ٌخرج المتعلم بشًء محدد وواضح من تالوة هذه اآلٌات كأن ٌعرف كٌف أن الحق له النصر فً النهاٌة ,أو أن شرٌعة هللا فً األمر الفالنً هً كذا وكذا أو
العظة الدٌنٌة البارزة فً هذه اآلٌات هً عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائداً منتشراً.

 )4التعبد بتالوة القرآن:
 إخبار المتعلم بأن تالوة القرآن عبادة فً حد ذاتها وذكر بعض األدلة على ذلك .
 وإخباره أٌضا ً بأن من ٌقرأ القرآن كمن ٌصلً والمستمع متعبد هلل كذلك وأخبار المتعلم بقصة النبً عندما طلب من أبً موسى األشعري أن ٌقرأ علٌه أول سورة النساء فقال له
ش ِهٌ ٍد َو ِج ْئ َنا ِب َك َعلَى هَؤُ الءِ َ
ف إِ َذا ِج ْئ َنا مِنْ ُكل ِّ أ ُ َّم ٍة ِب َ
ش ِهٌدً ا}
كٌف أُقرأ علٌك القرآن وعلٌك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غٌري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َك ٌْ َ
قال النبً كفى وأغرقت عٌناه بالدموع.

 )5تحقٌق قدر من الخشوع هلل والخضوع له واألمل فٌه والخوف منه لدى المتعلم:





وذلك بتالوة اآلٌات تالوة جٌدة وبترتٌل حسن و أن ٌحاط الدرس كله بجو من الخشوع.
إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من ٌتلو القرآن عند هللا تعالى مع ذكر بعض األدلة الواردة فً هذا الشأن.
إخبار المتعلم بمدى احتفاء هللا تعالى ومالئكته ب مجلس تالوة القرآن واالستدالل بقوله علٌه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتدارسون كتاب هللا إال حفتهم
المالئكة وغشٌتهم الرحمة وذكرهم هللا فٌمن عنده}.
َ
تالوة اآلٌات أمام المتعلم بخشوع وأن تكون الجلسة جلسة احترام وخشوع والبعد عن األصوات المزعجة والتصنع ......وأن ٌُطلب من المتعلم مثل ذلك .

 )6اإلسهام فً تنمٌة الوازع الدٌنً لدى المتعلم:

 الوازع الدٌنً هو رقٌب داخلً لدى المتعلم عن طرٌقه ٌستطٌع أن ٌمٌز الحق من الباطل وٌستطٌع أن ٌسٌر على الطرٌق الصحٌح دون توجٌه.
 هذا الوازع ٌأتً بعد جهود متضافرة ومتناسقة من كل العاملٌن فً مجال التربٌة الدٌنٌة.
.

معلومات عن المعلمة

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

.

المســرد
َ

اطُ اٌذرص

اٌرار٠خ

ذٛل١ع اٌّعٍّح

ذٛل١ع اٌّذ٠زج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

.

توزٌع منهج مادة تالوة القرآن الكرٌم (مدارس التحفٌظ)
األسبوع

التارٌخ
من

إلى

1

األحد 1431 / 12 / 22

2

األحد 1431 / 12 / 21

الخمٌس 1441 / 1 / 3

3

األحد 1441 / 1 / 6

الخمٌس 1441 / 1 / 11

4

األحد 1441 / 1 / 13

الخمٌس 1441 / 1 / 13

5

األحد 1441 / 1 / 21

الخمٌس 1441 / 1 / 24

6

األحد 1441 / 1 / 23

الخمٌس 1441 / 2 / 2

7

األحد 1441 / 2 / 5

الخمٌس 1441 / 2 / 1

8

األحد 1441 / 2 / 12

الخمٌس 1441 / 2 / 16

9

األحد 1441 / 2 / 11

الخمٌس 1441 / 2 / 23

11

األحد 1441 / 2 / 26

الخمٌس 1441 / 2 / 31

11

األحد 1441 / 3 / 3

الخمٌس 1441 / 3 / 3

12

األحد 1441 / 3 / 11

الخمٌس 1441 / 3 / 14

13

األحد 1441 / 3 / 13

الخمٌس 1441 / 3 / 21

14

األحد 1441 / 3 / 24

الخمٌس 1441 / 3 / 28

15

األحد 1441 / 4 / 2

الخمٌس 1441 / 4 / 6

17-16

األحد 1441 / 4 / 1

الخمٌس 1441 / 4 / 21

الخمٌس 1431/ 12 / 26

الدروس

مالحظات

 تالوة سورة الحج (  )4-1تالوة سورة الحج ()5
 تالوة سورة الحج ()15-12
 تالوة سورة الحج (  )18-16تالوة سورة الحج (  )23-11تالوة سورة الحج ()28-24
 تالوة سورة الحج ()33-21
 تالوة سورة الحج (  )33-34تالوة سورة الحج (  )44-38تالوة سورة الحج ()52-45
 تالوة سورة الحج (  )51-53تالوة سورة الحج ()66-61
 تالوة سورة الحج (  )32-63تالوة سورة الحج (  )36-33تالوة سورة الحج ()38-33
 تالوة سورة األنبٌاء ()3-1
 تالوة سورة األنبٌاء (  )18-8تالوة سورة األنبٌاء (  )28-11تالوة سورة األنبٌاء ()36-21
 تالوة سورة األنبٌاء ()43-33
 تالوة سورة األنبٌاء (  )51-44تالوة سورة األنبٌاء (  )61-51تالوة سورة األنبٌاء ()31-61
 تالوة سورة األنبٌاء (  )38-32تالوة سورة األنبٌاء ()82-31
 مراجعة  تالوة سورة األنبٌاء (  )11-33تالوة سورة األنبٌاء ()18-11
 تالوة سورة األنبٌاء (  )114-11تالوة سورة األنبٌاء ()112-115
 تالوة سورة طه (  )12-1تالوة سورة طه (  )23-13تالوة سورة طه ()41-24
 تالوة سورة طه ()54-41
 تالوة سورة طه (  )64-55تالوة سورة طه (  )33-65تالوة سورة طه ()82-34
 تالوة سورة طه (  )11-83تالوة سورة طه ()18-11
 تالوة سورة طه (  )111-11تالوة سورة طه (  )121-111تالوة سورة طه ()121-122
تالوة سورة طه ()135-131
 تالوة سورة مرٌم (  )11-1تالوة سورة مرٌم (  )21-12تالوة سورة مرٌم ()36-22
 تالوة سورة مرٌم ()46-33
 تالوة سورة مرٌم (  )58-43تالوة سورة مرٌم (  )63-51تالوة سورة مرٌم ()36-68
 تالوة سورة مرٌم (  )83-33تالوة سورة مرٌم ()18-81
 تالوة سورة الكهف (  )13-1تالوة سورة الكهف (  )18-14تالوة سورة الكهف ()24-11
 تالوة سورة الكهف ()31-25
 تالوة سورة الكهف (  )44-32تالوة سورة الكهف (  )51-45تالوة سورة الكهف ()51-51
 تالوة سورة الكهف ()31-61
 تالوة سورة الكهف (  )82-31تالوة سورة الكهف (  )12-83تالوة سورة الكهف ()18-13
 تالوة سورة الكهف ()111-11
االختبار النهائً
 تالوة سورة الحج ()11-6
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الصف

السادس االبتدائً

الدرس
ملخص الوحدة

المــــادة

تالوة القرآن
الكرٌم –
مدارس تحفٌظ
القرآن الكرٌم

األحد

الٌـوم

التارٌخ
الحصة
المعرفة والمهارات الرئٌسٌة التً ستكتسبها التلمٌذة بعد تعلم الوحدة

تالوة سورة الحج

الخطوة :1تحدٌد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئٌسٌة

األفكار الكبرى (األفهام الباقٌة)

ٌتوقع من التلمٌذة فً نهاٌة هذه الوحدة أن:
 تراعً آداب التالوة.
 تتلو آٌات السورة تالوة مجودة.
 تذكر كم عدد آٌات سورة الحج.
 تحدد موقع سورة الحج من المصحف الشرٌف.
 توضح أبرز المواضٌع التً ناقشتها السورة الكرٌمة.
 تعدد بعض فضائل سورة الحج.
 تذكر أسباب نزول اآلٌات الكرٌمة إن وجدت.
 تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكرٌمة.
 توضح بعض معانً الكلمات الجدٌدة فً اآلٌات الكرٌمة.
 تراعً أحكام التجوٌد التً درستها أثناء التالوة.

الفكرة الكبرى:

سمٌت "سورة الحج" تخلٌداً لدعوة الخلٌل إبراهٌم علٌه السالم حٌن انتهى من بناء
ُ
البٌت العتٌق ونادى الناس لحج بٌت هللا الحرام فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء
األرض فاسمع نداءه من فً األصالب واألرحام أجابوا النداء " لبٌك اللهم لبٌك .

ستفهم التلمٌذة أن:
-

األسئلة األساسٌة:
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 :ما آداب تالوة القرآن الكرٌم؟
 :هل هذه السورة مدنٌة أم مكٌة؟
 :ما أبرز الموضوعات التً تحدثت فٌها هذه السورة؟
 :أكمل من إرشادات السورة  .................و . ...............
 :أستخرج حكما ً تجوٌدٌا ً من هذه اآلٌات .
 :حددي موقع السورة من المصحف الشرٌف.
 :كم عدد آٌات سورة الحج؟
 :حددي موقع سورة الحج من المصحف الشرٌف.
 :عددي بعض فضائل سورة الحج.

االثنٌن

الثالثاء

األربعاء

الخمٌس

سورة الحج مدنٌة وهً تتناول جوانب التشرٌع شأنها شأن سائر السور المدنٌة التً تعنً
بأمور التشرٌع ومع أن السورة مدنٌة إال أنه ٌغلب علٌها جو السور المكٌة فموضوع
اإلٌمان والتوحٌد واإلنذار والتخوٌف وموضوع البعث والجزاء ومشاهد القٌامة وأهوالها
هو البارز فً السورة الكرٌمة حتى لٌكاد ٌخٌل للقارئ أنها من السور المكٌة هذا إلى
جانب الموضوعات التشرٌعٌة من اإلذن بالقتال وأحكام الحج والهدى واألمر بالجهاد فً
سبٌل هللا وغٌر ذلك من المواضٌع التً هً من خصائص السور المدنٌة حتى لقد عدَّ ها
بعض العلماء من السور المشتركة بٌن المدنً والمكً.

ستكون التلمٌذة قادرة على:

ستعرف التلمٌذة:






التالوة الصحٌحة المجودة لآلٌات.
أحكام تجوٌدٌة من اآلٌات.
معانً بعض الكلمات.
توجٌهات وإرشادات لآلٌات.






اكتساب اتجاهات وقٌم فً مجال آداب تالوة القرآن
الكرٌم .
تالوة اآلٌات تالوة مجودة.
تعرف معانً بعض المعانً وأسباب النزول إن وجدت.
تكوٌن اتجاه إٌجابً نحو حب تالوة القرآن الكرٌم.
بٌان توجٌهات وإرشادات اآلٌات.
ذكر األحكام التجوٌدٌة الواردة فً اآلٌات.

.

الخطوة  :2تحدٌد البراهٌن واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائٌة

المحكات الرئٌسٌة

أدلة أخرى

 كتابة قصة
من السورة.
 عمل مطوٌة
عن أهم
التوجٌهات
واإلرشادات
التً
تضمنتها
اآلٌات
الكرٌمة .

تحقٌق درجات
متقدمة فً
االختبارات.

من خالل األدلة
التالٌة:
 النشاط المنزلً.
 اختبارات فجائٌة
قصٌرة.
 التذكٌر
األكادٌمً.
 المفكرات.
 كتابة تلخٌص.
 اختبارات طوٌلة.
 المالحظات.
 تقوٌم ذاتً.

القدرة على تنفٌذ
المهمات األدائٌة
المطلوبة منها,
ٌتم التقٌٌم من
خالل جدول
المتابعة المعد
(مبتدئ  -نام –
كفء – متمٌز).

الخطوة  :3خبرات التعلٌم والتعلم
األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

















مدخل ٌكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحدٌد بداٌة الدرس الجدٌد ونهاٌته كتمهٌد
إلثارة انتباه التلمٌذات وهً ما تسمى بالتهٌئة الحافزة .
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكرٌم وبعض أحكام التجوٌد وفضل تالوة القرآن الكرٌم
وذكر أسباب نزول السورة إن وجدت والمعنى العام لآلٌات أو قصة تحوي عبرة أو عظة .
أقوم با براز األفكار واألفهام الباقٌة للوحدة بتقدٌم األسئلة األساسٌة مع مناقشة المهمات
األدائٌة التً تعمل على تحقٌق هذه األهداف واألفهام.
تقسٌم التلمٌذات لعدة مجموعات وتحدٌد مهمة لكل فرد فً هذه المجموعة.
تالوة نموذجٌة لآلٌات من (المعلمة أو شرٌط تسجٌل أو سً دي كمبٌوتر) ومتابعة جمٌع
التلمٌذات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التً تتلً.
إعادة تالوة اآلٌات مع تردٌد اآلٌات بعد القارئ بحٌث تكون اآلٌات مجزأة إلى مقاطع صغٌرة
لتستطٌع التلمٌذات التردٌد.
تالوة التلمٌذات لآلٌات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهٌز السبورة وترتٌبها على النحو
التالً:
 كتابة آٌة مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجوٌد المناسبة لمناقشتها مع
التلمٌذات.
 عرض جدول لبعض الكلمات التً ٌصعب على التلمٌذات نطقها وتدرٌب التلمٌذات
علٌها.
 جدول الكلمات ومعناها.
 جدول للمقارنة بٌن كلمتٌن.
تالوة تلمٌذة من كل مجموعة لآلٌات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات فً ذلك.
توزٌع بروشور فٌه مختصر لآلداب التالوة ومعانً اآلٌات وأحكام التجوٌد الواردة فٌها
وأسباب النزول وتوجٌهات وإرشادات اآلٌات.
تدرٌب التلمٌذات على الكلمات التً ٌصعب علٌهن تالوتها من خالل الجدول الموجود على
السبورة.
مناقشة التلمٌذات فً المعنى العام لآلٌات.
تالوة تلمٌذة بعد األخرى من كل مجموعة وتصوٌب األخطاء لها من قبل تلمٌذة محددة من
المجموعة مع التوجٌه للجمٌع.
مسابقة بٌن المجموعات فً تالوة اآلٌات.
عقد اختبار للسورة وٌتم فٌه التصحٌح من قبل التلمٌذات أنفسهن بالتبادل فٌما بٌنهن مع
التوجٌه لهن للتدرٌب على التقوٌم الذاتً.
فً النهاٌة أطلَب من التلمٌذات كتابة قصة من اآلٌات – تنفٌذ مطوٌة عن القرآن الكرٌم عن
أهم التوجٌهات واإلرشادات التً تضمنتها اآلٌات الكرٌمة.

ستقوم التلمٌذة بما ٌأتً










ستقوم المعلمة بما
ٌأتً

المناقشة والحوار  .تقدٌم التمهٌد.
 تحدٌد
كتابة البحث.
إستراتٌجٌة
عمل مطوٌة.
التدرٌس (تعلم
كتابة قصة.
تعاونً – طرٌقة
تنفٌذ نشاطات كتابً
إلقائٌة – تعلم
الطالب والنشاط.
نشط – حوار
حل أوراق العمل.
ومناقشة –
المشاركة فً رسم
تفكٌر ناقد.
خرائط ذهنٌة أو
 تالوة نموذجٌة
خرائط مفاهٌم.
للنصوص.
جمع المعلومات.
 التعزٌز المناسب.
 تقسٌم
المجموعات.
 إعداد أورق
العمل.
 إعداد الخرائط
الذهنٌة وخرائط
المفاهٌم.

.

التوقعات

مبتدئ

عناصر قصة

استوفت بعض
عناصر القصة
وافتقدت إلى الربط
بٌن عناصره

نام
ِ
استوفت أغلب
عناصر القصة ولم
ٌكن الربط بٌن
عناصره على درجة
واحدة من القوة

متمٌز

كفء
استوفت جمٌع عناصر القصة ولم ٌكن الربط
بٌن عناصره على درجة واحدة من القوة

استوفت جمٌع عناصر القصة وكان
الربط بٌن جمٌع العناصر واضح وبنفس
القوة

األسلوب

اختارت األسلوب
المباشر فً كتابة
القصة

اختار األسلوب
المباشر فً كتابة
القصة مع نوع من
التشوٌق

اختار األسلوب المشوق فً كتابة القصة
وابتعدت عن االسلوب المباشر

اختارت األسلوب المشوق فً كتابة
القصة وابتعدت عن المباشرة

المحتوى

تناولت جانب واحد
من الموضوع

تناولت أغلب جوانب
المواضٌع

تناولت جمٌع جوانب وأوجه الموضوع

تناولت جمٌع جوانب وأوجه الموضوع
بدقة متناهٌة

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

األخٛج ِعٍِّ ٚ ٓ١عٍّاخ “ِذراص ذحف١ظ اٌمزآْ”
اٌظالَ عٍ١ىُ ٚرحّح هللا ٚتزواذٗ
٠ظز ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
www.mta.sa
أْ ذمذَ ٌىُ خّ١ع ِا ٠خص ِٛاد ذحف١ظ اٌمزآْ اٌىزُ٠
ٚتدّ١ع غزق اٌرحع١ز اٌحذث١ح
.

(ذحع١ز خّاطِ+ ٟشزٚع اٌٍّه عثذهللا ” ٚحذاخ “ +االطرزاذ١د١اخ اٌحذ٠ثح ِ +ظزد)
عزٚض تاٚرتٕ٠ٛد
+
اٌمزآْ اٌىز ُ٠تاٌصٛخ ٚاٌصٛرٖ
+
أٚراق عّـــً
غثاعح ٍِٔٛح  +اٌظ ٟد 151 = ٞلاير
غثاعح أت١ط ٚأطٛد  +اٌظ ٟد 80 = ٞلاير
ط ٟد ٞفمػ =  20لاير (ٌٍصف اٌٛاحذ )
خّ١ع ِزفماخ اٌظ ٟد ٞعٓ غز٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌرٛص ً١داخً ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ِدأا
ٌّٓ ُ٘ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج ٠عاف لّ١ح االرطاٌ١ح 50لاير ٌٍف١ذوض اٌّظرعدً
ٌحدش غٍثىُ ٚذظدِ ً١عٍِٛاخ اإلطرالَ:
إٌىرز١ٔٚا ً عٓ غز٠ك اٌزاتػ
.

www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ غٍة ذٛس٠ع إٌّٙح ا ٚعٕ١ح
ا ٚاٌشزاء عٓ غز٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘ذا اٌزاتػ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍة ِٓ داخً اٌٍّّىح ّ٠ىٕه اإلذصاي عٍ ٝرلُ:
0555107025
0505107025
0557977722
ٚاذظة اٌرحاظ١ز
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚا أرلاَ اٌحظاتاخ ٌٍّعٍّ ٚ ٓ١اٌّعٍّاخ خارج ِذٕ٠ح اٌز٠اض ٚاٌخزج
.

اٌثٕه األٍٟ٘
ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
27949172000110
(ا ٞتاْ)
SA0610000027949172000110
ِصزف اٌزاخحٟ
ِؤطظح اٌرحاظ١ز اٌحذ٠ثح
233608010954856
(ا ٞتاْ)
SA5780000233608010954856
 ِٓٚتٕٛن آخزّ٠ ٜىٕىُ اٌرح ً٠ٛعٍ ٝاحذ ٘ذا اٌحظاتاخ
اٌز٠اض
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
2052558759940
طاِثا
.

طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
8001852539
اٌثٕه اٌظعٛدٌ ٞإلطرثّار
طعذ عثذاٌزحّٓ اٌعر١ثٟ
0101001926001
ٌألخٛج أصحاب اٌّىرثاخ اٌزاغث ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌرحاظ١ز فٛاس اٌحزت ٟفِ ٟذٔ ُٙاالذصاي تدٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

.

