اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
•

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

األهداف الخاصة للمادة

•

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

توزيع منهج مادة القران الكريم الصف الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

الدروس
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

سورة التحريم آية {}3 – 1
سورة التحريم آية {}9 – 7
سورة التحريم آية {}12 – 10
سورة الطالق آية {}5 – 3
سورة الطالق آية {}8 – 6
سورة التغابن آية {}5 – 1
سورة التغابن آية {}9 – 6
سورة التغابن آية {}18 – 14
سورة المنافقون آية {}3 – 1
سورة المنافقون آية {}8 – 7
سورة الجمعة آية {}2 – 1
سورة الجمعة آية {}8 – 6
سورة الجمعة آية {}11 – 9
سورة الصف آية {}6 – 5

✓ سورة التحريم آية {}6 – 4
✓ سورة اإلنسان آية {}6 – 1
✓ سورة الطالق آية {}2 – 1
✓ سورة اإلنسان آية {}12 – 7
✓ سورة الطالق آية {}12 – 9
✓ سورة اإلنسان آية {}18 – 13
✓ سورة التغابن آية {}13 – 10
✓ سورة اإلنسان آية {}24 – 19
✓ سورة المنافقون آية {}6 – 4
✓ سورة المنافقون آية {}11 – 9
✓ سورة الجمعة آية {}5 – 3
✓سورة اإلنسان آية {}31 – 25
✓سورة الصف آية {}4 – 1
✓سورة القيامة آية {}8 – 1

مراجعة عامة
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

سورة الصف آية {}9 – 7
سورة الصف آية {}14 – 13
سورة الممتحنة آية {}2 – 1
سورة الممتحنة آية {}7 – 5
سورة الممتحنة آية {}9 – 8
سورة الممتحنة آية {}13 – 12
سورة الحشر آية {} 5 – 3
سورة الحشر آية {}9 – 8
سورة الحشر آية {}11 – 10
سورة الحشر آية {}18 – 15
سورة الحشر آية {}21 – 19
سورة المجادلة آية {}2 – 1
سورة المجادلة آية {}6 -5
سورة المجادلة آية {}10 – 9
سورة المجادلة آية {}14 – 13
سورة المجادلة آية {}20 – 18

✓ سورة الصف آية {}12 – 10
✓ سورة القيامة آية {}16 – 9
✓سورة الممتحنة آية {}4 – 3
✓ سورة القيامة آية {}24 – 17
✓ سورة الممتحنة آية {}11 – 10
✓ سورة الحشر آية {}2 – 1
✓ سورة الحشر آية {}7 -6
✓ سورة القيامة آية {}32 – 25
✓ سورة الحشر آية {}14 – 12
✓ سورة القيامة آية {}40 – 33
✓ سورة الحشر آية {}24 – 22
✓
✓ سورة المجادلة آية {}4 – 3
✓ سورة المجادلة آية {}8 – 7
✓ سورة المجادلة آية {}12 – 11
✓ سورة المجادلة آية {}17 – 15
✓سورة المجادلة آية {}22 – 21

مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

األحد االثنين الثالثاء األربعاء

اليـوم
القرآن الكريم 3ب
المادة/الصف
التاريخ
تالوة سورة التحريم من اآلية ( )1إلى اآلية ()6
موضوع الدرس
الحصة
كم عدد آيات سورة التحريم؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تتلو التلميذة سورة التحريم من
اآلية ( )1إلى اآلية ( )6تالوة صحيحة
مجودة.

أن تذكر التلميذة معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

أن تستنبط التلميذة أبرز الدروس
والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

الواجب
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نَبَّأ َ َها بِ ِه َقالَتْ َم ْن أَنبَأكَ َهذا قا َل نبَّأنِي العَلِي ُم ال َخبِ ُ
معاني الكلمات:
مناقشة التلميذات حول اآليات الكريمة.
ناصره
َم ْوالهُ
اذكري بعض أزواج الرسول الكريم؟
س
َوصَا ِل ُح ال ُمؤْ مِ نِينَ
أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما
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س
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مطيعات عابدات
ت
َقانِتَا ٍ
صغَتْ قُلُوبُ ُك َما َوإِن تَ َ
َّللا ه َُو
ظا َه َرا َ
َ
علَ ْي ِه فَ ِإنه َه
صائمات
ت
سائِحَا ٍ
َ
َم ْو َالهُ َو ِجب ِْري ُل َوصَا ِل ُح ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل َم َالئِكَةُ بَ ْع َد
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ير]؟
ظ ِه ٌ
➢ يا أيها النبي ِل َم تمنع نفسك عن الحالل الذي أحله هللا لك ،تبتغي
إرضاء زوجاتك؟ وهللا غفور لك ،رحيم بك.
س ما المقصود بصالح المؤمنين؟
➢ قد شرع هللا لكم -أيها المؤمنون -تحليل أيمانكم بأداء الكفارة
عنها ،وهي :إطعام عشرة مساكين ،أو كسوتهم ،أو تحرير
رقبة ،فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام .وهللا ناصركم ومتولي
س مناقشة التلميذات حول مفردات الكلمات.
أموركم ،وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم ،الحكيم في أقواله
وأفعاله.
س لمن موجه النداء [إن تتوبا]؟

حل أسئلة الكتاب المدرسي

الخميس

ات ِل سورة التحريم من اآلية
( )1إلى اآلية ( )6تالوة
صحيحة مجودة.

اذكري معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت باآليات
الكريمة.

استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من
اآليات الكريمة.

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
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضي الحديثة”
=======================

اجح
مرصف الر ي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
العتيت”
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن
ري
=======================
األهىل
البنك
ي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
الفرنس
البنك السعودي
ي
K2213000185
(اي بان)

SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
عي الواتس أو االتصال تليفونيا عىل احدي االرقام التالية:
للتواصل ر

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

