مادة القران الكريم
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بالطريقة البنائية

معلمة المادة

 أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
 أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات
الشرعية والكونية.
 أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
 أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
 أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
 أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
 أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

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.

معلومات عن المعلمة



االسم:



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:



مواد التدريس:



أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
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9
10
11
12
13
14
15
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18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (القران الكريم لمدارس التحفيظ – حفظ )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث ابتدائي )

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

الحشر

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الحشر

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

المجادلة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

المجادلة

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

مراجعة السور السابقة

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الحديد

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الجن
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الواقعة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الواقعة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

مراجعة السور السابقة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

المجادلة
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

الـمـادة

قرآن كريم
3ب حفظ

الـدرس

33

الموضوع

التهيئة

وضحي المقصود بقوله تعالى :قوما غضب هللا عليهم

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تجلس التلميذة
الجلسة الصحيحة التي
تليق بالقرآن الكريم.

أن تنصت التلميذة لتالوة
اآليات الكريمة إنصاتا ً
جيداً.
أن تقرأ التلميذة اآليات
الكريمة قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.

أن تذكر التلميذة معاني

حفظ اآليات من سورة الحشر 3-1
تالوة اآليات – معرفة معاني المفردات– مضمون
اآليات
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
التقويم
اإلجراءات وأنشطة التعلم
المحتوى وعرض الدرس
ضح للتلميذات طريقة العناية بالقرآن الكريم ،اجلسي الجلسة الصحيحة التي
بسم هللا الرحمن الرحيم
أو ّ
تليق بالقرآن الكريم.
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معاني الكلمات
نزه هللا تعالى وقدسه ومجده
القوي القاهر الغالب
في تدبيره
هم اليهود (بنو النضير)
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أصطحب التلميذات إلى معمل األوساط وأسمعهن
تالوة مجودة ومرتلة بصوت أحد كبار المقرئين،
أكرر ذلك عدة مرات حتى يتعودن التلميذات على
النطق الصحيح والترتيل الجيد لآليات الكريمة.
أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة
بصوت عالي وواضح يصل لمسامع التلميذات
أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثم أقوم باختيار
ثالثة تلميذات يقمن بقراءة اآليات الكريمة بحيث
تقوم كل تلميذة بقراءة جزء منها بعد أن تكون
كل تلميذات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز
شديد.

انصتي لتالوة اآليات الكريمة
إنصاتا ً جيداً.

اقرئي اآليات الكريمة قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.

اذكري معاني المفردات

المفردات الصعبة
والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

أن تستمع التلميذة
بإنصات لشرح مضمون
اآليات الكريمة.

أن تحفظ التلميذة اآليات
الكريمة حفظا ً جيداً.

شرح اآليات
ن َّزه هللا عن كل ما ال يليق به ك ُّل ما في السموات وما في
األرض ،وهو العزيز الذي ال يغالَب ،الحكيم في قَدَره وتدبيره
وصنعه وتشريعه ،يضع األمور في مواضعها.
هو -سبحانه -الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى هللا
عليه وسلم ،من أهل الكتاب ،وهم يهود بني النضير ،من
مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول "المدينة" ،وذلك
أول إخراج لهم من "جزيرة العرب" إلى "الشام" ،ما
ظننتم -أيها المسلمون  -أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل
والهوان; لشدة بأسهم وقوة منعتهم ،وظن اليهود أن
حصونهم تدفع عنهم بأس هللا وال يقدر عليها أحد ،فأتاهم هللا
من حيث لم يخطر لهم ببال ،وألقى في قلوبهم الخوف
والفزع الشديد ،يُ أخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين،
فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بما
جرى لهم.
ولوال أن كتب هللا عليهم الخروج ّمن ديارهم وقضاه ،لَ َّ
عذبهم
في الدنيا بالقتل والسبي ،ولهم في اآلخرة عذاب النار.

أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.

استمعي بإنصات لشرح
مضمون اآليات الكريمة.
ألقي الضوء على مضمون اآليات القرآنية
وأشرحه بإختصار ،ثم أدع المجال للتلميذات
للتعبير عن المضمون كما فهمن ،ثم أقوم
بتشجيع التلميذات المتميزات منهن.

أكلف التلميذات بحفظ اآليات حفظا ً متقناً ،على
أن أقوم بتسميعها لهن الدرس القادم.

احفظي اآليات الكريمة حفظا ً
جيداً.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

أقوم بتوزيع ورقة العمل على التلميذات ،ثم
أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

أن تتجه التلميذة نحو
التخلق بخلق القرآن
الكريم.
الـواجــب

أبسط للتلميذات بعض المعاني والمفردات
الجديدة على مسامعهن وأقرب لهن المعنى ،ثم
أطلب منهن كتابة المعاني والمفردات في
كراساتهن.

الصعبة والجديدة التي وردت
باآليات الكريمة.

اكتبي اآليات الكريمة مرتين بكراسة الواجب.

التقويم النهائي

بيني فيما ال يزيد عن سطرين أهم ما تناقشه اآليات
الكريمة.

األخوة معلمين ومعلمات مدراس تحفيظ القرآن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تحفيظ القرآن الكريم
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  150لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
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