القرآن الكريم
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط

•

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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شرائح إلكترونية
عرض مرئي
سبورة ذكية
تجارب عملية  قطع الورق والفلين
كتاب نشاط
نشاط

التهيئة والتمهيد

عرض صور الدرس من خالل صور الوسائل المتوفرة

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

أن تلو الطالبة اآليات تالوة صحيحة
بالحركات وأحكام التجويد.
أن تتعوذ ويبسمل الطالبة عند التالوة
أن تنطلق الطالبة في قراءة اآليات
أن تتعرف الطالبة إلى أسماء وأماكن
السورة التي يقرؤها
أن تتأدب الطالبة مع كتاب هللا
أن تتدرب على االنصات لاليات
أن تبسمل الطالبة عند التالوة من
أول السورة .

مناقشة الطالبات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات
تتنافس فيما بينهم :









الخبرات السابقة
أذكر آداب تالوة القرآن الكريم – بيان
بعض فضائل اآليات – فضل تعلم
القرآن – تالوة االيات السابقة

استراتيجية التعلَّم النشط
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء ❑عصف ذهني
❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................
الفصل

تشغيل الشريط أوال و طلب اإلنصات جيدا للقراءة
ثم تالوة اآليات من قبل المعلمة قراءة مجودة
وخالية من األخطاء قراءة اآليات كلها ثم بعد
ذلك تقرأ المعلمة آية ويردد الطالبات من خلفه
وهكذا حتى تنتهي اآليات ثم بعد ذلك يخرج
الطالبات للتالوة واحدا بعد اآلخر ويقوم
المعلمة بتصويب األخطاء في القراءة والثناء
على الصوت الجميل  .وبعد ذلك يتم شرح
اآليات وتفسيرها وذكر قصص إن احتاج األمر
لذلك وتفسير الكلمات الصعبة وكتابتها على
السبورة ومن ثم االستماع لحفظ الطالبات
واإلنصات مع نهاية كل حصة لتالوة اآليات
من الطالبات

معلومة إثرائية

التقويم

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

كيف التأدب مع كتاب
للا .
تعوذ وسم للا عند
بدء التالوة دائما؟

تقويم بنائي

تقويم ختامي

اتل اآليات تالوة صحيحة مجودة

اتعرف إلى مكان السورة التي
تقرؤها

سن صوتك بالقراءة وانصت
ح ّ
عند سماع القارئ.
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