التفسير
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر



تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في
قلبه.



تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة ِّ
يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
لسنه ،حتى َّ



تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.



تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.



تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.



تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.




ُمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
حفز همته الستعادة أمجاد أ َّ

تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته

اإلسالمية مزدهرة.



تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.



إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.




مساعدة المتعلم في تنمية قدرته على القراءة الجيدة والفهم للقرآن الكريم.
تكوين القدرة واالستعداد لدى المتعلم على االستنباط واالستنتاج لما تحتويه اآليات من أوامر أو نواهي وأحكام وآداب بوعد ووعيد
والتعرف على أسباب نزول اآليات والمناسبات التي نزلت من أجلها.










مساعدة المتعلم على استيعاب معاني اآليات استيعاباً صحيحاً والمرامي والتخمينات التي تتضمنها.
إعطاء المتعلم فرصة التعبير الصحيح والتدقيق لما فهمه من اآليات.

زيادة ثروته بتعريفه على ألفاظ لغوية ومفاهيم وأفكار وأساليب جديدة.

تنمية قدرته على تفسير اآليات.

الوقوف على جوانب اإلعجاز القرآني سواء كان عملي أو تشريعي أو بالغي.
ترغيب المتعلم على سلوك سبيل الهداية والرشاد التي تعرضها اآليات مما يعينه على االستقامة على شرع اهلل.
أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن.

االستعداد ليوم القيامة بالعمل الصالح.
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المكتسبات والمفردات
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جهاز تسجيل
أجهزة عرض
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وضحي المقصود بقوله تعالىْ :
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تقييم الهدف
اتل اآليات الكريمة تالوة
ِ
صحيحة مجودة.

 oحل المشكالت

نشاط ص7
استفد من آيات الدرس
إلكمال الرسم الشجري
التالي:
حروف القلقلة
 ........ط ..........
ب ........د

فيلم تعليمي

 oاالكتشاف
واالستقصاء

صفي كيفية نطق
الكلمات المشكلة في
اآليات نطقا ً صحيحاً.

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

اذكري معاني المفردات
التي وردت باآليات
الكريمة.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التفسير
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدّللا  +مسرد  +التعلم النشط  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس  +بنائي)
+
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
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة

+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
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 داخل مدينة الرياض مجانا
والتوصيل خارج الرياض عن طريق شركة سمسا (فيدكس ) اضافة  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

