مادة القرآن الكريم الصف الثالث االبتدائي
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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أن تغرس أصول العقيدة الصحيحة في سلوك التلميذة.
أن تنشأ التلميذة على حب هللا تعالى.
أن تنشأ التلميذة على حب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالقتداء به.
أن تحفظ التلميذة سورة الفاتحة والمعوذات واإلخالص بناءا ً على قدراتها.
أن تتدرب التلميذة على آداب التالوة.
أن تنشأ التلميذة على احترام القرآن الكريم.
أن تقوي صلة التلميذة بالقرآن الكريم تالوةً وحفظا ً تعبد هللا عز وجل.
إتقان التلميذات حفظ السور واآليات الكريمة المقررة عليهن حفظا ً متقنا ً وجيداً.
الحرص على تالوة اآليات القرآنية تالوة سليمة.
تنشئة التلميذات على احترام كالم هللا.
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موجود
جزء منها

غير موجودة

تربية التلميذات على التحلي بآداب القرآن والعمل بأوامره ونواهيه بما يناسب نموهن
العمري.
تشجيع التلميذات على قراءة القرآن وحفظه وتعريفهن بالثواب المضاعف لهن على ذلك.
تنشئة التلميذات على الخشوع أثناء التالوة واإلنصات عند اإلستماع إلى التالوة.
تعويد التلميذات على تدبر آيات هللا والتحلي بآداب تالوة القرآن الكريم عند القراءة.
زيادة ثروة التلميذات من األلفاظ الفصيحة من خالل كثرة التالوة داخل الفصول.
تأصيل محبة القرآن الكريم وتالوته وحفظه في نفوس التلميذات  ،وتعويدهن على التالوة
المجودة بطريقة صحيحة.
تعزيز قدرة التلميذات على القرآن من المصحف الكريم وفق الرسم القرآني.
تطبق التلميذة بعض آداب تالوة القرآن الكريم.
تردد التلميذة سورة الكافرون ،قريش.
تحفظ التلميذة سورة الكافرون ،قريش قدر اإلمكان.
(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
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معلم التلميذ ()......................................
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الموضوع

أن تنطق التلميذة االستعاذة عند بدء قراءة القرآن الكريم.
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من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(

تردد التلميذة سورة الكافرون بعد المعلمة.
تقوم التلميذة بمراعاة آداب تالوة القرآن الكريم.
تحفظ التلميذة سورة الكافرون حسب قدرتها.
تقوم التلميذة بالتطهر قبل قراءة القرآن الكريم.
تقوم التلميذة باإلنصات للقرآن الكريم عند سماعه.
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العرض
المقدمة والتمهيد  :تفسير مبسط مختصر تستعين به المعلمة في شرح سورة الكافرون للتلميذات.
عرض الدرس  :تقوم المعلمة بتالوة سورة الكافرون ثم تتناول بالشرح تفسير السورة وتستمع إليها
التلميذات جيداً.
َ
َ
َ
ونَ
ْ
﴿ قُ ْل يَا أَيُّهَا ا ْلكَا ِف ُرونَ ﴾ قل أيها النبي للذين كفروا باهلل ورسوله وكذبوا بآياته ﴿ .ال أعبُ ُد َما ت ْعبُ ُد ﴾ ال
أعبد ما تعبدون من األصنام واألوثان بل أعبد الرحمن وأعادي الشيطان.
﴿ َو َال أ َ ْنت ُ ْم عَا ِب ُدونَ َما أ َ ْعبُ ُد ﴾ وال أنتم عابدون ربي الواحد األحد المستحق في العبادة ألنكم أشركتم به غيره.
عبَ ْدت ُ ْم ﴾ وال أنا في المستقبل عابد ما تعبدون من األصنام بعد ما هداني ربي لدين اإلسالم.
﴿ َو َال أَنَا عَابِ ٌد َما َ
﴿ َو َال أ َ ْنت ُ ْم عَا ِب ُدونَ َما أ َ ْعبُ ُد ﴾ وال أنتم في المستقبل سوف تعبدون إلهي وخالقي فقد طبع على قلوبكم بالكفر.
ِين ﴾ لكم دينكم الباطل الذي لزممتموه ولي ديني الحق الذي هداني ربي إليه وال أبغي
يد ِ
﴿ لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ
سواه.
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 تحليل المهارة
 التعلم باللعب
 الخبرة المباشرة
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أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
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طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
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والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
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www.mta.sa/c
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الرياض2052558759940/
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