الصف  /الثالث مكافحة وتعليم كبيرات

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

المادة  /القرآن الكريم

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

تحضير مادة
القران الكريم
الصف الثالث
التعليم المستمر

معلمة المادة

الفصل الدراسي  /األول

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التقويم
التقويم

الصف  /الثالث مكافحة وتعليم كبيرات

الفصل الدراسي  /األول

المادة  /القرآن الكريم

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التقويم
التقويم

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويدالدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في
النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:

• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
• تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

الصف  /الثالث مكافحة وتعليم كبيرات

الفصل الدراسي  /األول

المادة  /القرآن الكريم

األهداف العامة لمادة القرآن الكريم
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

• ربط الدارسات بكتاب هللا تعالى حفظاً
وتالوة وتدبي اًر
• تنمية الخشوع وحضور القلب لدى
الدارسات عند تالوة القرآن الكريم.
• تزويد الدارسات بثروة من األلفاظ اللغوية
واألساليب التي تعين على تقويم اللسان،
وتحسين أسلوب الكتابة والبيان.

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التقويم
التقويم

الصف  /الثالث مكافحة وتعليم كبيرات

الفصل الدراسي  /األول

المادة  /القرآن الكريم

توزيع منهج مادة (القران الكريم) للصف (الثالث التعليم المستمر )
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

المرسالت () 50 -24

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

البروج ( ) 23 -1

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

5

االحد 1443/2/19هـ

الخميس 1443/2/23هـ

اإلنسان ( – 24نهاية السورة

6

االحد 1443/2/26هـ

الخميس 1443/3/1هـ

اإلنشقاق ( ) 25 -1

7

االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/3/8هـ

القيامة ( ) 19 -1

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

11

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

المطففين إلى نهاية السورة

12

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

المطففين إلى نهاية السورة

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

السلوكية
السلوكية
1األهداف
1443/1/21هـ
األهداف االحد

اإلنسان ( ) 23 -1
األربعاء واخلميس إجازة اليوم الوطني

القيامة () 29 - 20
االحد واالثنني إجازة نهاية أسبوع مطوله

القيامة ( ) 40 – 30
المطففين ( ) 23 -1
اخلميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

التقويم
التقويم

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ 2021/09/23-22 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/12-11هـ 2021/10/18-17 -م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ 2021/11/04 -م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى
الخميس 1443/1/25هـ

التعليمية
واألنشطة التعليمية
واألنشطة
اإلجراءات
اإلجراءات) 23
المرسالت ( -1

مالحظات

الصف  /الثالث مكافحة وتعليم كبيرات
الدرس
المقدمة والتمهيد
المواد والوسائل
المكتسبات

المادة  /القرآن الكريم

المرسالت ( ) 23 -1
بيان بعض آداب تالوة القرآن الكريم – ذكر بعض فضائل السورة  -تالوة اآليات السابقة
السبورة  -الكتاب المدرسي – األقالم الملونة – عروض تقديمية
تالوة االيات بأحكام التجويد – معرفة بعض معاني الفردات – التأدب مع كتاب هللا سبحانه وتعالى

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

يتوقع من الدارسات في نهاية
الدرس تحقيق ما يلي :

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ

أن تحترم الدارسة القرآن
الكريم احتراما ً يليق
بقدسيته.
أن تشرح الدارسة بعض
المعاني .
أن تبدأ الدارسة بالبسملة
في أول كل سورة .
أن تذكر الدارسة اسم
السورة التي تقرأ فيها .
أن تتلو الدارسة القرآن
تالوة صحيحة .

الواجب :

الفصل الدراسي  /األول

ﭑﭒﭓ
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﭑ ﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭼ

فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس التبادلي
+القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة البطاقات فكر ,زاوج,
شارك  +البطاقات المروحية  +الرؤوس المرقمة أ خرى

إلقائية – حوارية – استنتاجية – عالجية

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التقويم
التقويم

مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهن طرح هذه األسئلة التالية على الدارسات
واستقبال اإلجابات وتصويبها :
لعدة مجموعات تتنافس فيما بينهن :

التمهيد للدرس بالسؤال عن اسم
السورة التي سندرسها وأهم
المعلومات عن هذه السورة،
وشرح معاني الكلمات الصعبة
وتوضيح المراد من كل آية
ثم قراءة اآليات بصوت طيب
حسن وجعل الدارسات يرددن
خلفي ،ثم أطلب من المجيدات
التالوة ثم الالئي تليهن إلى أن
يتمكن الجميع من التالوة
الصحيحة مع التركيز على
الضعيفات
في القراءة .

• اتل اآليات تالوة
صحيحة .
• االستماع للتالوة
• مناقشة الدارسة في
بعض المعاني ،
• تصويب أخطاء القراءة
.

المرسالت٢٣ - ١ :

العاصفات:الرياح الشديدة المهلكة
عذراً :اإلعذار من هللا سبحانه وتعالى للخلق
النجوم طمست :محي نورها وأذهب هللا ضوءها

تالوة وحفظ اآليات بالبيت

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل
طرق التدريس

استراتيجية التدريس

تقييم التالوة
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ّ ا اَ ُ
َ ا َ
اّللُ اوب اركاتهُ
السَلمُُعليكمُُ اورحمةُ هُ
يرسُمؤسسةُالتحاضيُالحديثة
ر
www.mta.sa
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

اسُاألولُُ1443هـُ
ر
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُموادُتعليمُالكبياتُللفصلُالدر ي
تحضي  +توزيـ ــعُ +أهدافُ
رُ
أنواعُالتحاضيُ
ر
ر
ُباالسياتيجياتُُ+الطريقةُالعرضيةُُ+التعلمُالنشطُالجديدُُ+المرسد
تحضي
ر

المرفقاتُ
أوراقُعملُلكلُدرس
+
ر
ونُ
الكتابُااللكي
ي
+
س
عروضُبورُبوينتُلكلُدر ُ
+

التقويم
التقويم
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الفصل الدراسي  /األول

رشحُفيديوُلكلُالدروس

السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
التعليمية
التعليمي
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات
المحتوى التعليمي
المحتوى
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
كذلكُيمكنناُالتوصيلُعنُااليميلُاوُالفيدكسُلجميعُمدنُالمملك ُة
سُديُ_ُطباعةُملونةُ_ُطباعةُعادي ُة)
حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
T@mta.sa
عىلُسُديُ 20ريال
سعرُالمادةُ
ي
سعرُالمادةُعنُطريقُااليميلُ 20ريالُ

التقويم
التقويم
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الفصل الدراسي  /األول

معُالسُديُطباعةُعاديةُ 30ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
ي
ساعةُاىلُُ72ساعة)
واألنشطةُ48
اإلجراءاتُ(منُ
ريالُللفيدكس
لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50
التعليمية
السلوكية
التعليمي
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات
األهداف السلوكية
األهداف
المحتوى التعليمي
المحتوى
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
ر ُ
–———————————————————
ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
ر
ي
0555107025
0557977722
0558396004
0558396006
0558396119
0551092444

حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
ر

التقويم
التقويم
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====================
اجحُ
مرصفُالر ي
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي 233608010954856
المحتوى التعليمي
المحتوى

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

ن)
(ايُبا ُ
SA5780000233608010954856
====================
حساباتُبنوكُبإسمُ“سعدُعبدالرحمنُالعتيب”
ر يُ
====================
البنكُاألهىلُ
ي
21065828000106
ن)
(ايُبا ُ
SA0610000021065828000106
______________________________
بنكُالرياضُ

التقويم
التقويم
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الفصل الدراسي  /األول

2052558759940
ن)
(ايُبا ُ
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

SA3520000002052558759940
التعليمية
التعليمي
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات
المحتوى التعليمي
المحتوى
______________________________
البنكُالسعوديُالفرنسُ
ي
K2213000185
ن)
(ايُبا ُ
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنكُالبالد
900127883010006
ن)
(ايُبا ُ
SA4715000900127883010006
______________________________

التقويم
التقويم
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البنكُالسعوديُلإلستثمار
0101001926001
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

ن)
(ايُبا ُ

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

SA6065000000101001926001
______________________________
بنكُالجزيرة
030680161166001
ن)
(ايُبا ُ
SA6760100030680161166001
______________________________
بنكُاالنماءُ
68202882885000
ن)
(ايُبا ُ
SA2805000068202882885000

التقويم
التقويم
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______________________________
STC Pay
السلوكية
األهداف السلوكية
األهداف

التعليمي
المحتوى التعليمي
المحتوى

التعليمية
واألنشطة التعليمية
اإلجراءات واألنشطة
اإلجراءات

التقويم
التقويم

