القرآن الكريم
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.




توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات ف ارغه.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته



تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب اهلل 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 المتعلم وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله

معلومات عن المعلمة
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أسم المدرسة:

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

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة القران الكريم الصف الثالث اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

الدروس

إلى















سورة التحريم آية {}3 – 1
سورة التحريم آية {}9 – 7
سورة التحريم آية {}12 – 11
سورة الطالق آية {}5 – 3
سورة الطالق آية {}8 – 6
سورة التغابن آية {}5 – 1
سورة التغابن آية {}9 – 6
سورة التغابن آية {}18 – 14
سورة المنافقون آية {}3 – 1
سورة المنافقون آية {}8 – 7
سورة الجمعة آية {}2 – 1
سورة الجمعة آية {}8 – 6
سورة الجمعة آية {}11 – 9
سورة الصف آية {}6 – 5








سورة الصف آية {}9 – 7
سورة الصف آية {}14 – 13
سورة الممتحنة آية {}2 – 1
سورة الممتحنة آية {}7 – 5
سورة الممتحنة آية {}9 – 8
سورة الممتحنة آية {}13 – 12

 سورة الصف آية {}12 – 11
 سورة القيامة آية {}16 – 9
سورة الممتحنة آية {}4 – 3
 سورة القيامة آية {}24 – 17
 سورة الممتحنة آية {}11 – 11
 سورة الحشر آية {}2 – 1

سورة الحشر آية {} 5 – 3
سورة الحشر آية {}9 – 8

 سورة الحشر آية {}7 -6
 سورة القيامة آية {}32 – 25

سورة الحشر آية {}11 – 11
سورة الحشر آية {}18 – 15
سورة الحشر آية {}21 – 19
سورة المجادلة آية {}2 – 1
سورة المجادلة آية {}6 -5
سورة المجادلة آية {}11 – 9
سورة المجادلة آية {}14 – 13
سورة المجادلة آية {}21 – 18

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

1
2

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21




13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13










 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

 سورة التحريم آية {}6 – 4
 سورة اإلنسان آية {}6 – 1
 سورة الطالق آية {}2 – 1
 سورة اإلنسان آية {}12 – 7
 سورة الطالق آية {}12 – 9
 سورة اإلنسان آية {}18 – 13
 سورة التغابن آية {}13 – 11
 سورة اإلنسان آية {}24 – 19
 سورة المنافقون آية {}6 – 4
 سورة المنافقون آية {}11 – 9
 سورة الجمعة آية {}5 – 3
سورة اإلنسان آية {}31 – 25
سورة الصف آية {}4 – 1
سورة القيامة آية {}8 – 1

مراجعة عامة

 سورة الحشر آية {}14 – 12
 سورة القيامة آية {}41 – 33
 سورة الحشر آية {}24 – 22

 سورة المجادلة آية {}4 – 3
 سورة المجادلة آية {}8 – 7
 سورة المجادلة آية {}12 – 11
 سورة المجادلة آية {}17 – 15
سورة المجادلة آية {}22 – 21


التقييم النهائي

مالحظات

موضوع الدرس

تالوة سورة التحريم من اآلية ()1
إلى اآلية ()6

التمهيد
األهداف السلوكية

أجهزة عرض
مراجع ودوريات

مجسمات

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فلم تعليمي

كم عدد آيات سورة التحريم؟

المحتوى وفرض الدرس
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الدروس والعبر المستفادة من
 قد شرع َّللا لكم -أيها المؤمنون -تحليل أيمانكم بأداء الكفارة عنها
اآليات الكريمة.
وهي :إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد
فصيام ثالثة أيام .وَّللا ناصركم ومتولي أموركم وهو العليم بما
يصلحكم فيشرعه لكم الحكيم في أقواله وأفعاله.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

القرآن الكريم (3ب)

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى .......

المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل

المادة

التاريخ

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

األنشطة

استراتيجيات التعليم
البديلة

 oحل المشكالت
نشاط
تالوة اآليات الكريمة بشكل
فردي
نشاط
التالوة الجماعية لآليات
الكريمة من خالل تقسيم
تلميذات الصف إلى
مجموعات

تقييم الهدف
ات ِل سورة التحريم من اآلية
( )1إلى اآلية ( )6تالوة
صحيحة مجودة.

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oأخرى ........

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
كتابة اآليات الكريمة بكراسة الواجب.
الواجب المنزلي
اسم المعلمة.......................................... /

األخوة المعلمين والمعلمات
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ
ال ّ
َّللاِ َوبَ َر َكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_______________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير

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:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
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

