القرآن الكريم
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

•

تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في
قلبه.

•

تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة ِّ
يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
لسنه ،حتى َّ

•

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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االختبارات

مالحظات

قرآن كريم 3م

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

تالوة سورة طه من اآلية رقم ( )1إلى اآلية
موضوع الدرس
رقم ()16
ما أهم موضوعات سورة طه؟
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

األربعاء

التاريخ
الحصة
الفصل

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

بيني أهم الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.

مراجعة ما سبق دراستة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
⃝

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝

تقويم قبلي

الخبرات السابقة

تقويم بنائي

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
أن تحدد الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون اآليات
الكريمة .
أن تبين الطالبة أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تواظب الطالبة على قراءة القرآن
الكريم مرتال.

أصطحب الطالبات إلى معمل المصادر المتعددة وأسمعهن تالوة مجودة ومرتلة بصوت
أحد كبار المقرئين ،أختار الطالبات الواحدة تلو األخرى حتى يرتلن اآليات وأنتبه
للطالبات الالتي يواجهن صعوبات في القراءة وأعمل على معالجتها.
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي تعرض بواسطة جهاز البروجيكتور أوضح
بها تفسير ألهم المفردات والمعاني الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمات وأقوم
بمناقشة العرض ومحتوياته مع الطالبات وأنتبه لمدى استيعاب الطالبات حتى أتأكد من
تمام استيعابهن حتى لو تطلّب األمر إعادة العرض مرة أخرى.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة المعنى اإلجمالي والتفسير المفصل لآليات الكريمات
ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمناقشة ثم
أطلب منهن تلخيص للموضوع في كراساتهن.
أعد مجموعة من األسئلة حول أهم المضامين التي يتوقع االستفادة منها من خالل
دراسة اآليات الكريمة ومن خالل إجابات الطالبات أعلق على مضمون األسئلة واإلجابات
بما يسمح لي توصيل الفكرة بشكل يحقق األهداف التربوية الموضوعة مسبقا وأقوم
بتحية الطالبات المجتهدات المتفوقات منهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز
الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول .

التقويم

تقويم ختامي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

االثنين

الثالثاء

الخميس

رابط تفاعلي

ات ِل اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

حددي بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

وضحي مضمون اآليات الكريمة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

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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