اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالالالل ليوال وا رجالالاالا -أو نسالالا فالالاهميل لالالدورهم فالالا الحيالالاة
واعيل بعقيدتهم مدافعيل عنها وعامليل فا ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال ورية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكة ويدفع هذه الخطط مل نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو ي تغا مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما ي تغالالا مصالاللحة الجماعالالة باإلفالالادة ممالالا يتعلمالاله
األفراد لتطوير المجتمع بصورتيل :
أ ) م اشالالالالالالالالالالالالالالالالرة و لالالالالالالالالالالالالالالالال مالالالالالالالالالالالالالالالالل

خالالالالالالالالالالالالالالالالالل اإلسالالالالالالالالالالالالالالالالهام فالالالالالالالالالالالالالالالالا اإلنتالالالالالالالالالالالالالالالالا والتنميالالالالالالالالالالالالالالالالة .

ل ) غير م اشرة و ل مل خالل القضا على األمية ونور الوعا
لدى جميع أبنا األمة بوكل يضمل لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فا بنا مجتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكيل العقيدة اإلسالمية فا نفس الطال ة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها وتنمية مح ة هللا وتقواه وخويته فا قل ه.
تزويدها بالخ رات والمعارف المالئمة لسنه حتى تلم باألصول العامة والم ادئ األساسية للثقافة والعلوم.
توويقها إلى ال حث عل المعرفة وتعويدها التأمل العلما.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطال ة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربيتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التا يسودها اإلخا والتعاون وتقدير الت عة وتحمل المسؤولية.
تدري ها على خدمه مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التا تنتما إليها واستئناف السير فا طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع بوقتها فا القرا ة المفيدة واستثمار فراغها فا األعمال النافعة وتصريف نواطها بما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقوية وعا الطال ة لتعرف – بقدر سنه – كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والم ادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلا هذه المرحلة مل مراحل الحياة .

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بن وة محمد صلى هللا عليه وسلم وإت اع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطال ات وت صيرهل بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهل بحقيقة دينهل حتى تنمو مواعرهل لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهوا الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية مل غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بر ّبه و ل بمعرفة العقائد والع ادات.
 -7إنوا شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلالب المساللم متّصالل بالاهلل تعالالى لعلماله أن هللا م ّ
تحركاتهالا
طلالع علالى خفاياهالا .فهالا تراقالب هللا فالا جميالع ّ
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدّر هللا لها مل الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم

 -1أن تحسل الطال ة قرا ة القرآن وتجيد تالوته.
 -2أن تدرك الطال ة معنى ما يُتلى عليها مل اآليات بصفة عامة على األقل.
 -3أن تركّز الطال ة على الفكرة الرئيسية فا اآليات المتلوة.
 -4تحقيق قدر مل الخووع هلل والخضوع له واألمل فيه والخوف لدى الطال ات وغرس العقيدة الصحيحة فا نفوسهل.
 -5أن نغرس فا نفوس الطال ات حب القرآن الكريم واالهتمام بحصته واالستعداد لها وضو ا ا وخوالوعا ا وتالدبرا ا وإنصالاتا امتثالاال لقولاله تعالالى
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
هناك أهداف لغوية وفكريّة يمكن تحقيقها
 -1إجادة النطق باللغة العربية.
 -2زيادة الثروة اللفظية للطال ات مع تدري هل على مهارات لغوية كثيرة.
 -3زيادة الثروة المعنوية والفكرية.
 -4تزويد الطال ات بجمال األسلول القرآنا وبالغته.

وإ ا قالرآ
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مراجعة عامة

عنوان الدرس

الفصل

سورة طه
من آية ( )1إلى آية ()20

الحصة

تمهيد الدرس

القرآن الكريم

طريقة التدريس

الوسيلة التعليمية

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

مراجعة عامة ثم مناقشة الطالبات حول سورة طه مناقشة حوارية …

األهــداف السلوكيــة

•

المادة

الصف

/3م

أن تقر رلأ الةالآلر ررة اآني القل ير ررة

المستوى
ممارسة

قلاءة ملتلة.

•

أن تآلني الةالآلة املقصود مبآرب.

•

أن تفس ر ر ر ر ررل الةالآل ر ر ر ر ررة مف ر ر ر ر ررلداي

المحتوى
من قوله تعالى
[طرره  )2م را أ للَن را يل َي رق الَ ِق ر َل ن لت َ رق

إجراءات وعرض الدرس
 )3إ اَّل ت ركَرللة لمن رْ ََ ر

سناواي الَعِل
 )4تنل ليًل مّما َْ خلق َاْل َرض وال ا
استروى ])6
َ

فهم

إلى قوله تعالى
[وما تلَق بينينق ن ِموس

فهم

مفردات الكلمات :
الكلنة

معناها

طه

هللا أيلم مبلاده به

السل

ما أحدثت به النفس

تية

قليآلة

ق ر رلاءة اآني القل ير ررة مر ررْ قآللر رري ﺱ اشرلحي اآني القل يررة
قرلاءة جمررودة خاليررة مررْ اْلخةرراء

 )5ال ال َْح ِْ يل الَع َلش قلاءهتا مْ قآلل الةالآلاي.

 )18قال هي يصاي أترواررُِ يل َيرَرا وأ ِهر

ب أِ َخلى  )19قال ألَقَا ن ِموس
ِبا يل غنني وِل فيَا مآر ِ

التقـــويــم
شلحا إمجاليال؟

ﺱ ما املقصود مبآرب؟

])20

الزمن
)
دقائق

)
دقائق

الكلناي.

مناق ررة الةالآل رراي ح ررول مف ررلداي ﺱ مر ررا مع ،طر رره السر ررل
الكلناي.

تية]؟

)
دقائق

األهــداف السلوكيــة

•

أن ت ر ر ررلب الةالآل ر ر ررة قول ر ر رره تع ر ر ررا

المستوى
فهم

ت.]..
إ مّن َس ِ

•

ص ر اد اق ي َنرَ را م ر َْ َّل يرِ ر َ م ِْ
،ف رًل ي ِ
ِبا واتارآلع هواهِ ].

الشــر : :إ َذ رأى َنرال فرق رال ْل َهل ره) َّلملأترره َام ِك ِروا) هنررا وذلررق

إجراءات وعرض الدرس

ش ر ررلب اآني القل ي ر ررة م ر ررْ قآلل ر رري ﺱ

ت) أبصررلي َنرال لعلمري ت ري ِك َم شلحال منوذجيال وبيان معا يَا.
مس ر ه مررْ مررديْ طالآلررا مصررل إ مّن َس ر ِ
دى)
م َنرَرا بقرآلس) ب ررعلة رأف فتيلررة أو يررود أ َو أجر ِد يلر النراار ِهر ل

،إ َذ رأى َنرال فرقر رال ْل َهلر ره َام ِك ِر روا

أن تفس ر ر ررل الةالآل ر ر ررة قول ر ر رره تع ر ر ررا

المحتوى

فهم

أي هادن يدلين يل الةليق وران أخةُها لظلنة الليل وقال لعل لعرد

اجلل بوفاء الويد.
ص ر اد اق) يصررلفنق ي َنرَ را) أي يررْ اإلنرران ِبررا مر َْ َّل يرِر َ م ِْ ِب را
فرًل ي ِ

واتارآلع هواهِ)

التقـــويــم

إ كارها ف ََتدى) أي فتَلق إن صددي ينَا.

اشر ر ررلحي قولر ر رره تع ر ر ررا
،إ َذ رأى َنرال فرقال ْل َهله

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

)
دقائق

ت]..؟
َام ِك ِوا إ مّن َس ِ
ﺱ فس ر ر ر ررلي قول ر ر ر رره تع ر ر ر ررا
ص ر اد اق ي َنرَ را م ر َْ
،ف رًل ي ِ
َّل يِر ر ر ر ر َ م ِْ ِبر ر ر ر را واتارآلر ر ر ر رع

هواهِ]؟

الواجب المنزلي

الزمن

)
دقائق

+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
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