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الوحدة
تمهيد

العنوان

األولى

سورة التحريم

قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة األحكام التجويدية .

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ أن تقرأ الطالبة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
❖ أن تبين الطالبة مفردات الكلمات الغامضة .
❖ أن تفسر الطالبة اآليات .
❖ أن تستنبط الطالبة فوائد السورة .
❖ أن تحرص الطالبة على قراءة القرآن الكريم .

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :قراءة اآليات قراءة مرتلة مع مراعاة
األحكام التجويدية .
ستفهم المتعلمات :
❖ قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
❖ مفردات الكلمات الغامضة .
❖ تفسير اآليات .
❖ فوائد السورة .

السؤال األول  :اقرئي اآليات قراءة صحيحة .
السؤال الثاني  :فسري اآليات تفسيرا سليما .
السؤال الثالث  :استنبطي بعض فوائد السورة .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•

قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
مفردات الكلمات الغامضة .
تفسير اآليات .
فوائد السورة .

ستكون المتعلمات قادرات على :





قراءة اآليات القرآنية قراءة مرتلة .
بيان مفردات الكلمات الغامضة .
تفسير اآليات .
ذكر فوائد السورة .

ستقوم المعلمة بما يأتي :

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .

• تقدم التمهيد .

 كتابة البحث .

• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية

 عمل مطوية .

– تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .

 كتابة قصة.

• قراءة نموذجية للنصوص .

 تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة

• التعزيز المناسب

 حل أوراق العمل .

• تقسيم المجموعات.

 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.

• إعداد أورق العمل.

 جمع المعلومات .

• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن سورة التحريم .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح سورة التحريم .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونيية وبعيد عيرض أهيداف الوحيدة  ،أطليب مين الطالبيات
قراءة اآليات قراءة مرتلة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن آيات السورة وبيان المفردات الغامضة  ،أطلب مين الطالبيات
قيراءة العيرض جييدا م ومناقشية المعلوميات التيي وردت فييا فيي محاولية مينهن لتوضييح مفيردات
الكلمات الغامضة .
أقدم للطالبات مطوية عن فوائد السورة  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بهيا مين خيالل إسيتيعاب العالقيات بيين العنياوين الرئيسية
والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فوائد السورة .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن سورة التحريم ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنيت
أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلوميات فيي شيكل مقيال كتييب اليغير ال يزييد عين
عشرين سطرام.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن سيورة التحيريم ميع توضييح الهيدف مين كتابية المقالية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عمل بحث يوضح
سورة التحريم

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد

شمل جميع
جوانب
الموضوع محل
النقاش

شمل جميع
جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :سورة التحريم
الصف  :الثالث االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن سورة التحريم .
مهمتك  :الحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :الحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيا هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )
❖ تالوة سورة التحريم
من آية 8-1
❖ تالوة التحريم من -9
إلى أخرها

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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 72
ساعة)
ر
مدرست االسبوع الواحد  60ريال سبعة اسابيع  400ريال
اعمال منصة
ي
ن
للمعلمي
وهنا أرقام حسابات المؤسسة
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