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األهداف العامة للمادة
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـته
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 اإلبتكاري 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 حياتها

األهداف الخاصة للمادة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات والحروف والجمل نطقا سليما.
حفظ الطالبات قدرا 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.

توزيع منهج مادة القرآن الكريم للصف الثالث المتوسط
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الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
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تالوة سورة طه من ()17 - 1
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تالوة األنبياء من ( )42 -19
حفظ غيب سورة المجادلة اآليات من ( ) 18 – 17
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مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

اليـوم
الثالث المتوسط
القرآن الكريم
المادة
التاريخ
تالوة سورة طه من اآلية ( )1إلى اآلية ()13
موضوع الدرس
الحصة
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة
الوسائل
إستراتيجية
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
 +البروجكتور.
المساعدة
التعليم
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
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معاني الكلمات:
ت َ ْذك َِرةً
ست َ َوى
َ
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الث َّ َرى
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أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة من
سورة طه من اآلية ( )1إلى اآلية
(.)13
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي وردت باآليات
شرح اآليات:
الكريمة.
• ما أنزلنا عليك  -أيها الرسول  -القرآن; لتشقى بما ال طاقة لك
أن توضح الطالبة أبرز
به من العمل.
الدروس المستفادة من اآليات • لكن أنزلناه موعظة; ليتذكر به َمن يخاف عقاب هللا ،فيتقيه
الكريمة.
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
وتدبيرا.
األرضَ ،خ ْلقًا و ُم ْلكًا
ً
كتابة بحث عن أبرز العظات المستنبطة من اآليات.
الواجب
يتذكر بالقرآن من يخاف عقاب هللا
ارتفع عليه وعال كما يليق بجالله
التراب
ما أسره ابن آدم في نفسه

قراءة اآلايت القرآنية من قبلي قراءة جمودة خالية من
األخطاء مث قراءهتا من قبل الطالبات.
مناقشة الطالبات حول مفردات
الكلمات.
شرح اآلايت القرآنية من قبلي شرحاً منوذجياً وبيان
معانيها.

ات ٍل اآليات الكريمة من
سورة طه من اآلية ()1
إلى اآلية (.)13
اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.

وضحي أبرز الدروس
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
–———————————————————
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