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توزيع منهج مادة
األطثٛع

1
األطثٛع

5
األطثٛع

9
األطثٛع

13

القرآن الكريم  -تالوة )

(

األحذ

اٌخّ١ض

٘2343/22/22ـ

٘2343/22/22ـ

التهيئة واالستعداد
األحذ
٘2334/2/24ـ

اٌخّ١ض
٘2334/2/23ـ

األنبياء 72 -25
األحذ
٘2334/2/23ـ

اٌخّ١ض
٘2334/2/24ـ

سورة طو 113-65
األحذ
٘2334/4/21ـ

اٌخّ١ض
٘2334/4/22ـ

سورة الكهف 74-35

اٌّٛظٛع
تذا٠ح اٌذراطح ٌٍطالب ٌٍفصً اٌذراط ٟاألٚي
إخاسج اٌ َٛ١اٌٛغٕٟ

معلمة المادة:

األطثٛع

األحذ

اٌخّ١ض

٘2343/22/23ـ

األحذ
٘2334/2/21ـ

13
األطثٛع

اٌخّ١ض
٘2334/2/2ـ

اٌخّ١ض
٘2334/2/44ـ

سورة طو  135-114و سورة مريم -1
24
األحذ
٘2334/4/23ـ

14
اٌرار٠خ اٌٙدزٞ
٘2343/22/22ـ
٘2334/42/24ـ

اٌخّ١ض
٘2334/4/22ـ

سورة الكهف 113-75
اٌرار٠خ اٌّ١الدٞ
َ2422/3/2
َ2422/43/23

اٌخّ١ض
٘2334/2/24ـ

األحذ
٘2334/2/2ـ

األطثٛع

األحذ
٘2334/2/5ـ

اٌخّ١ض
٘2334/2/3ـ

األطثٛع

11
األطثٛع

15

اٌخّ١ض
٘2334/4/1ـ

اٌخّ١ض
٘2334/3/2ـ

تقويم الفترة الثانية من اآلية  65طو إلى
آخر سورة الكهف

اٌّٛظٛع
تذا٠ح اخرثار اٌفصً اٌذراط ٟاألٚي
تذا٠ح إخاسج ِٕرصف اٌعاَ

المشرفة التربوية:

سورة الحج

اٌخّ١ض
٘2334/2/21ـ

 78-65واألنبياء
24-1

األحذ
٘2334/2/22ـ

األطثٛع

اٌخّ١ض
٘2334/2/22ـ

تقويم الفترة األولى من بداية سورة الحج
إلى اآلية  64سورة طو

األطثٛع

12

سورة مريم 98-25
األحذ
٘2334/3/2ـ

األطثٛع

8

طو 64-1
األحذ
٘2334/4/4ـ

األحذ
٘2334/2/24ـ

4

سورة الحج 64-31

7

األنبياء 112-73
األحذ
٘2334/2/22ـ

األطثٛع

3

سورة الحج 33-1

6
األطثٛع

للصف (

٘2334/2/4ـ

2
األطثٛع

السادس االبتدائي )  -الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (9331-9341هـ)

األحذ
٘2334/4/24ـ

اٌخّ١ض
٘2334/4/23ـ

سورة الكهف 34-1

األطثٛع

16

األحذ
٘2334/3/3ـ

اٌخّ١ض
٘2334/3/24ـ

اختبارات الفصل الدراسي األول

+

( األسبوع األول  +األسبوع الثاني)

17
اٌرار٠خ اٌٙدزٞ
٘2334/43/3ـ
٘2334/43/24ـ

قائدة المدرسة:

اٌرار٠خ اٌّ١الدٞ
َ2422/22/22
َ2422/22/21

عنوان الدرس

الفصل

تالوة سورة الحج من آية 3-9

الحصة

المادة

القرآن الكريم

الوسيلة التعليمية

الصف

طريقة التدريس
استجوابيو – استنتاجيو – حوارية  -إلقائية

التاريخ

تمهيد الدرس

سادس ابتدئي

مراجعة الدرس السابق ......ثم مناقشة الطالبات حول سورة ( (الحج) ) مناقشة حوارية

األهداف اإلجرائية السلوكية

التقويم

المحتوى
من قولة تعالي (( يا أيها الناس )) ...

 – 1أن تتلو الطالبات اآليات تالوة صحيحة
خالية من اللحن

إلى قولو تعالى (( كتب عليو أنو من تواله )) ...

تالوة اآليات من كل طالبة مع مناقشة وتصويب

 – 1تالوة اآليات تالوة فردية نموذجية  – 2.قراءة اآليات من قبل الطالبات قراءة زمرية على

األخطاء

مجموعتين  – 3 .تهجي اآليات والمفردات الصعبة وكتابتها على السبورة

 -2أن تستخدم الطالبة الوسائل المساعدة لها
في تعلم القرآن وحفظو

 – 1قراءة اآليات قراءة فردية  – 2 .قراءة اآليات قراءة جماعية .
 – 3االستماع إلى المسجل

 – 4تطبيق طريقة التعليم باألقران للبطيئين في القراءة

قراءة كل طالبة آية وقراءة بعض الطالبات
لآليات المخصصة في كل حصة

بعض من مفردات اآليات القرآنية الكريمة :
 – 3أن تتعرف الطالبة على معاني المفردات
لبعض اآليات

 -4أن تذكر الطالبة بعض فوائد اآليات القرآنية
المقررة

الواجب المنزلي:

معناها

الكلمــــــــــــــة
ذذً٘

ذغفً ٚخ ذغً

ِز٠ذ

عاخ َ خزد ٌٍفظاد

 -1تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأىوالهما .

 -2حرمة الجدال بالباطل إلدحاض الحق وإبطالو .

تحضير اآليات القرآنية الجديدة في المنزل قبل شرحي في الفصل .

تذكر الطالبة معاني كلمات ما يعطى لها

س /أذكري بعض فوائد اآليات القرآنية التي
درستها

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 254 = ٞ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

