المــــادة
القـــرآن الكـــريم

الصف
الوأل
التمهيـــد:

سورأة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحأــد
الــيـــوم
المـوضـوع
إلى
من
التارأيــخ

* التلوأة الصامتة من قبل التلميذ لليات الجديدة في المصحف 0
*استماع التلميذ لليات عن طريق جهاز البروأجكتر 0
* حأث التلميذ على الطهارأة وأالتأدب وأالنإصات وأالستماع.
* التسميع حأفظا فرديا لليات السابقة لجميع التلميذ.

الهأــداف السلوكيــة



المصحف  ،بروأجكتر ،مايك  ،السبورأة وأالقلم الملونإة

الوسائـل
التعليمية

إجـراءات وأعــرض الـدرأس

** الهأــداف:
أن يتلو التلميذ اليات تلوأة مجودة
وأصحيحة.

** العــــــرض:

يتلوهأا.



يتلو المعلم اليات المقررأة تلوأة مجودة وأبصوت وأاضح وأمسموع لجميع التلميذ.



استماع التلميذ لليات من خلل آلة التسجيل مع المتابعة في المصحف الشريف .



يردد التلميذ اليات المقررأة من خلفي عدة مرات مع التأكد من معرفتهم لماكن اليات .



توضيح وأتفسير اليات مع كتابة الكلمات الصعبة على السبورأة ليسهل نإطقها على التلميذ.



إعادة تشغيل المقطع الصوتي مع ترديد التلميذ لليات جماعيا خلف الشيخ.

أن ينطلق التلميذ في التلوأة وأالحفظ دوأن


تردد.


أن يتأدب التلميذ مع كتاب ال من حأيث 



الستماع إلى تلوأة التلميذ لليات المقررأة من المصحف الشريف تلوأة فردية مع الحث على الترتيل
وأحأسن الصوت وأالتجويد وأالحفظ .
يتدرأب التلميذ على الحفظ من خلل الترديد الجماعي وأالتسميع الفردي  ،مع تشجيعهم على ذلك .

النإصات وأالستماع وأالطهارأة.

الترتيل وأحأسن الصوت عند التلوأة


وأالحفظ.

التقـــويــم
** التـقـويــم:

أن يتعرف التلميذ إلى أماكن اليات التي





الثانيـن

الثلثااء

الرأبعاء



الستماع لتلوأة التلميذ لليات فرديا وأجماعيا جيدا مع تصويب الخطاء في حأينها .



الستماع وأالنإصات مع نإهاية كل حأصة لتلوأة اليات من أحأد التلميذ المجدين.

 عن طريق تلوأة التلميذ لليات تلوأة مجودة
وأصحيحة .
 عن طريق التأكد من معرفة التلميذ لماكن
اليات أثاناء التلوأة .
 عن طريق تشجيع التلميذ على النإطلقا عند
التلوأة وأالحفظ .
 عن طريق الحث وأالتأكيد على الوضوء
وأالطهارأة وأالستماع وأالنإصات .

 عن طريق الستماع لحفظ التلميذ لليات
طالبا بعد آخر مع تصويب الخطاء .

أن يحفظ التلميذ اليات حأفظا جيداا.

الملحأظات  :حأث التلميذ على اللتحاقا بحلقات التحفيظ .

الخميس

الواجـب  :تلوأة وأحأفظ اليات المقررأة من قبل التلميذ في المنزل .

