



























معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة القرآن الكريم الصف الثالث متوسط
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 ()11 - 1
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 2 -1
تالوة سورة طه من ()43 - 11
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 3 -4
تالوة سورة طه من ()31 - 43
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من () 6 -3
تالوة سورة طه من ()61 - 32
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 1 -1
تالوة سورة طه من ()13 - 66
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من () 11 -6
تالوة سورة طه من ()112 - 16
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 11 -1
تالوة سورة طه من ( )116 -114
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 12 -11
تالوة سورة طه من ( )143 -121
مراجعة تالوة سورة طه
تالوة األنبياء من ( )13 -1
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 13 -14
تالوة األنبياء من ( )11 -13
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من () 16 -13
تالوة األنبياء من ( )32 -16
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 11 – 11
تالوة األنبياء من ( )36 -34
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 21 -16
تالوة األنبياء من ( )11 -31
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 1 -1
تالوة األنبياء من ( )13 -11
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 14 -1
تالوة األنبياء من ( )112 -13
مراجعة حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 21 -13
االختبارات النهائية

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

قرآن كريم 3م
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

تالوة سورة طه من اآلية رقم ( )1إلى اآلية
موضوع الدرس
رقم ()16
ما أهم موضوعات سورة طه؟
شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

عرض مرئي
تجارب عملية

أوراق نشاط

اليوم

األحد

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

بيني أهم الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.

مراجعة ما سبق دراستة

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

اخلربات السابقة

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

تقويم بنائي

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
أن تحدد الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون اآليات
الكريمة .
أن تبين الطالبة أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تواظب الطالبة على قراءة القرآن
الكريم مرتال.

أصطحب الطالبات إلى معمل المصادر المتعددة وأسمعهن تالوة مجودة ومرتلة بصوت
أحد كبار المقرئين ،أختار الطالبات الواحدة تلو األخرى حتى يرتلن اآليات وأنتبه
للطالبات الالتي يواجهن صعوبات في القراءة وأعمل على معالجتها.
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي تعرض بواسطة جهاز البروجيكتور أوضح
بها تفسير ألهم المفردات والمعاني الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمات وأقوم
بمناقشة العرض ومحتوياته مع الطالبات وأنتبه لمدى استيعاب الطالبات حتى أتأكد من
تمام استيعابهن حتى لو تطلّب األمر إعادة العرض مرة أخرى.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة المعنى اإلجمالي والتفسير المفصل لآليات الكريمات
ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمناقشة ثم
أطلب منهن تلخيص للموضوع في كراساتهن.
أعد مجموعة من األسئلة حول أهم المضامين التي يتوقع االستفادة منها من خالل
دراسة اآليات الكريمة ومن خالل إجابات الطالبات أعلق على مضمون األسئلة واإلجابات
بما يسمح لي توصيل الفكرة بشكل يحقق األهداف التربوية الموضوعة مسبقا وأقوم
بتحية الطالبات المجتهدات المتفوقات منهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز
الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول .

التقويم

حددي بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

أدوات التقويم

األربعاء

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

وضحي مضمون اآليات الكريمة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
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 =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  23ساعة ) يضاف  31ريال

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونياً 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

