القرآن الكريم
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.

















إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات والحروف والجمل نطقا سليما.
حفظ الطالبات قد ار مناسبا من القران الكريم.
تنشئة الطالبات على توقير كتاب اهلل تعالى
إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب اهلل ،بما يناسب المرحلة العمرية.
تربية الطالبات على العمل بأحكام القران الكريم وآدابه
تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظه وبيان األجر المترتب.
تنشئة الطالبات على الخشوع والتدبر أثناء قراءة القران الكري
غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظه في نفوس الطالبات

.

تعليم الطالبات آداب تالوة القران الكريم والعمل بها في الحال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما يتلونه من آيات
تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا
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

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 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 القرآن الكريم للصف الثالث المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

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

12

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

الدروس
تالوة سورة طه من ()17 - 1
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 2 -1
تالوة سورة طه من ()34 - 18
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 4 -3
تالوة سورة طه من ()51 - 35
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من () 6 -5
تالوة سورة طه من ()68 - 52
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 8 -7
تالوة سورة طه من ()85 - 69
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من () 11 -9
تالوة سورة طه من ()112 - 86
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 11 -1
تالوة سورة طه من ( )119 -113
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 12 -11
تالوة سورة طه من ( )135 -121
مراجعة تالوة سورة طه
تالوة األنبياء من ( )14 -1
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 14 -13
تالوة األنبياء من ( )18 -15
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من () 16 -15
تالوة األنبياء من ( )42 -19
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 18 – 17
تالوة األنبياء من ( )56 -43
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 21 -19
تالوة األنبياء من ( )71 -57
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 7 -1
تالوة األنبياء من ( )84 -71
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 13 -8
تالوة األنبياء من ( )112 -85
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 21 -14
االختبارات النهائية

مالحظات

موضوع الدرس

تالوة سورة طه من اآلية ( )1إلى اآلية
()11

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
من سورة طه من اآلية ()1
إلى اآلية (.)11

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى.......
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المكتسبات والمفردات
الجديدة
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معاني الكلمات:
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات
يتذكر بالقرآن من يخاف عقاب هللا
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شرح اآليات:
أن توضح الطالبة أبرز
الدروس المستفادة من اآليات  ما أنزلنا عليك  -أيها الرسول  -القرآن; لتشقى بما ال طاقة لك به من
العمل.
الكريمة.
 لكن أنزلناه موعظة; ليتذكر به َمن يخاف عقاب هللا ،فيتقيه بأداء
الفرائض واجتناب المحارم.
 هذا القرآن تنزيل من هللا الذي خلق األرض والسموات العلى.
 الرحمن على العرش استوى أي ارتفع وعال استواء يليق بجالله
وعظمته.
 له ما في السموات وما في األرض وما بينهما وما تحت األرض،
وتدبيرا.
َخ ْل ًقا و ُم ْل ًكا
ً
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
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التاريخ

صور لوحات ورسومات

األنشطة

الحصة
الفصل
فيلم تعليمي

استراتيجيات التعليم البديلة

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

 oاالكتشاف واالستقصاء

تقييم الهدف
اتل اآليات الكريمة من سورة
ٍ
طه من اآلية ( )1إلى اآلية
(.)11
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي

وضحي أبرز الدروس
المستفادة من اآليات
الكريمة.

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

المناقشة
الواجب المنزلي

التدريبات

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى....

كتابة بحث عن أبرز العظات المستنبطة من اآليات.

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
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

