القرآن الكريم
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

•

تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في

•

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

قلبه.
•

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 هللا تعالى
إكساب الطالبات القدرة على فهم ما يقرؤونه من كتاب هللا ،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 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.
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المادة
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المكتسبات والمفردات
الجديدة
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معاني الكلمات:
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات
ت َ ْذك َِرةً
يتذكر بالقرآن من يخاف عقاب هللا
الجديدة والصعبة التي وردت
ارتفع عليه وعال كما يليق بجالله
ست َ َوى
َ
علَى العَ ْر ِش ا ْ
باآليات الكريمة.
التراب
الث َّ َرى
ما أسره ابن آدم في نفسه
الس َِّر
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 ْلقًا و ُم ْلكًا
ً
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
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صور لوحات ورسومات
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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
ات ٍل اآليات الكريمة من سورة
طه من اآلية ( )1إلى اآلية
(.)13
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.
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