القرآن الكريم
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة استراتيجات 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 هللا 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 فراغه.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته

•

تنمية قدرة المتعلم على قراءة كتاب هللا 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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مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

موضوع الدرس

تالوة سورة التحريم من اآلية ( )1إلى
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

اجكَ َو َّ
أن تتلو التلميذة سورة التحريم قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي ِل َم تُح َِر ُم َما أ َ َح َّل َّ
َّللاُ
َّللاُ لَكَ ت َ ْبتَغِي َم ْرضَاةَ أ َ ْز َو ِ
َ
َّللاُ َم ْوال ُك ْم َوه َُو ا ْلعَلِي ُم
من اآلية ( )1إلى اآلية ()6
َّللاُ لَ ُك ْم تَحِ لَّةَ أ َ ْي َمانِ ُك ْم َو َّ
ور َرحِ ي ٌم (َ )1ق ْد َف َرضَ َّ
غفُ ٌ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ً
تالوة صحيحة مجودة.
اج ِه َحدِيثا فل َّما نبَّأتْ بِ ِه َوأظ َه َرهُ
ال َحكِي ُم (َ )2وإِذ أ َ
س َّر النبِ ُّي إِلى بَ ْع ِ
ض أز َو ِ
ف بَ ْع َ
ض َفلَ َّما نَبَّأ َ َها بِ ِه َقالَتْ َم ْن أ َ ْنبَأَكَ َهذَا
َّللاُ َ
ضهُ َوأَع َْر َ
ض ع َْن بَ ْع ٍ
علَ ْي ِه ع ََّر َ
َّ
َقا َل نَ َّبأَنِي ا ْل َعلِي ُم ا ْل َخ ِبي ُر (...))3
معاني الكلمات:
أن تذكر التلميذة معاني الكلمات
ناصره
َم ْوالهُ
الجديدة والصعبة التي وردت
َوصَا ِل ُح ال ُمؤْ مِ نِينَ
أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما
باآليات الكريمة.
مطيعات عابدات
ت
َقانِتَا ٍ
صائمات
ت
سائِحَا ٍ
َ
مضمون اآليات:
➢ يا أيها النبي ِل َم تمنع نفسك عن الحالل الذي أحله هللا لك ،تبتغي
أن تستنبط التلميذة أبرز
إرضاء زوجاتك؟ وهللا غفور لك ،رحيم بك.
الدروس والعبر المستفادة من
➢ قد شرع هللا 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 .وهللا 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

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

 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 ........

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

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

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
َ ا َ
ّ ا اَ ُ ا
اّلل اوب اركاته
السَلم عليكم ورحمة ه
يس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده القرآن للفصل الدراس ن
الثان  1442هـ
ي
ي
تحضي  +توزيـ ــع  +أهداف
أنواع التحاضي
ر
وحدات ر
مسوع الملك عبدهللا  +مسد  +الطريقة البنائية  +االسياتيجيات الحديثة
+التحضي بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس

+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع ر
الفيات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
التوصيل للرياض والخرج مجانا
ر
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لباق مدن المملكة ر
التوصيل ي
يمكنكم كذلك تسجيل الطلب
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
حسب طلبكم ( ي
ايميل المبيعات
T@mta.sa
س دي 20ريال
سعر المادة عىل ي
سعر المادة عن طريق االيميل 20ريال
الس دي طباعة عادية 30ريال
سعر المادة مع
ي
الس دي طباعة ملونة 60ريال
سعر المادة مع
ي
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50ريال للفيدكس( من  48ساعة اىل  72ساعة)
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
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