القرآن الكريم
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

•

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

•

تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.

•

إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

اإلسالمية مزدهرة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

بطاقة تخطيط الدروس لمادة القرآن الكريم

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة طه؟
حديث جاري
التهيئة :قصة

الحصة:
سبب نزول

أهداف الدرس وتشمل:
الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

•
•
•
•
•

الصف3 :م ف2
أسئلة

المادة :القرآن الكريم
عرض صور

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
نقد الدرس

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

سير الحصة الدراسية:
تتلو اآليات الكريمة من سورة (طه) اآليات
• اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
( )15/1تالوة صحيحة مجودة.
• القراءة الجهرية من المعلمة لآليات.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
• القراءة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
• التالوة الفردية من الطالبات المجتهدات.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
• الشرح اإلجمالي لآليات.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف • .القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها:
(توضيح معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق
الجانب المعرفي والوجداني).

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

الموضوع :تالوة سورة طه
أخرى ...................
التقويم

•
•
•
•
•

ات ِل اآليات الكريمة من سورة (طه) اآليات ()15/1
تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف الشريف.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....

• يدون في األسطر الخالية في خانة أهداف الدرس األهداف المتعلقة بالمعنى العام لآليات والجانب الوجداني ،وكذلك ما يقابلها في خانة التقويم.
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