القرآن الكريم
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

األهداف العامة لتدريس مواد العلوم الشرعية في المرحلة
االبتدائية
•
•
•
•
•
•
•
•

أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

األهداف العامة لتدريس القرآن الكريم للصفوف االولية
•
•
•
•

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.

توقيع مديرة المدرسة/
....................................................

أهداف التعليم في المرحلة االبتدائية
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى
أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.
توقيع مديرة المدرسة/
..........................................................................

توزيع منهج مادة القرآن الكريم (تالوة)
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للصف الثالث االبتدائي
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الدروس
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األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ
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الخميس 1442/6/15هـ
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األحد 1442/6/25هـ
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الخميس 1442/7/6هـ

6
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األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

تالوة سورة الدخان من 42/36تالوة سورة الدخان من  49/43تالوة سورة الدخان من 59/50

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

تالوة سورة الزخرف من  - 10/1تالوة سورة الزخرف  20/11تالوة سورة الزخرف 30/21
تالوة سورة الزخرف  - 42/31تالوة سورة الزخرف  - 55/43تالوة سورة الزخرف 67/56
تالوة سورة الزخرف  - 79/68تالوة سورة الزخرف  - 89/80مراجعة (الدخان ،الزخرف)
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الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

تالوة سورة ق من  - 7 /1تالوة سورة ق من 16/8
تالوة سورة ق من 24/17
تالوة سورة ق من  - 33/25تالوة سورة ق من 39/34
تالوة سورة ق من 45/40
تالوة سورة الحجرات من  - 6/1تالوة سورة الحجرات 12/7
تالوة سورة الحجرات 18/13
تالوة سورة الفتح من  - 7/1تالوة سورة الفتح من 14/8
تالوة سورة الفتح من 21/15
تالوة سورة الفتح من  - 29/22مراجعة (ق ،الحجرات ،الفتح)
تالوة سورة محمد من 7/1
تالوة سورة محمد من  - 14/8تالوة سورة محمد من 20/15
تالوة سورة محمد من 27/21
تالوة سورة محمد من  - 33/28تالوة سورة محمد من 38/34
تالوة سورة األحقاف من 7/1
تالوة سورة األحقاف من  14/8تالوة سورة األحقاف 21/15
تالوة سورة األحقاف 28/22
تالوة سورة األحقاف  35/29تالوة سورة الجاثية من 7/1
تالوة سورة الجاثية من 14/8
تالوة سورة الجاثية من  - 28/22تالوة سورة الجاثية من  - 37/29تالوة سورة الجاثية من 21/15
مراجعة (محمد ،األحقاف ،الجاثية)  -تالوة سورة الدخان من  - 7/1تالوة سورة الدخان من 14/8
تالوة سورة الدخان من  - 21/15تالوة سورة الدخان من  28/22تالوة سورة الدخان من 35/29
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