مادة القران الكريم
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة المسرد

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 االقرأير 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 قراء ًة 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 المرحلية ،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

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي يدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

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

التاريخ

للصف ( الثالث ابتدائي )

الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

الطور

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الطور

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الذاريات

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

ق

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

الحجرات

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الحجرات

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الفتح
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الفتح

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

محمد

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

الذاريات
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
الوسائل المساعدة

قرآن كريم
3ب تالوة
اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور
38

الـدرس

الموضوع

تالوة سورة الطور ()14 - 1

الطريقة

إلقائية  +حوارية  +استجوابية  +استنتاجية

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تتلو التلميذة اآليات
تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.
أن تطبقي التلميذة
األحكام التجويدية أثناء
التالوة.
أن تبين التلميذة معاني
الكلمات من سياق
اآليات.

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس
التهيئة :اقرأي اآليات السابقة.
العرض :بسم هللا الرحمن الرحيم:
ور ( )2فِي َر ٍّق َم ْن ُ
ور (َ )3وا ْل َب ْي ِ
وع (َ )5وا ْل َب ْح ِر
ور (َ )1و ِك َتا ٍ
ور (َ )4و َّ
َ
ت ا ْل َم ْع ُم ِ
"وال ُّط ِ
ش ٍ
ب َم ْس ُط ٍ
الس ْقفِ ا ْل َم ْرفُ ِ
س ْيراً
الس َما ُء َم ْوراً (َ )9و َتسِ ي ُر ا ْل ِج َبال ُ َ
اب َر ِّب َك لَ َواقِ ٌع (َ )7ما لَ ُه مِنْ دَاف ٍِع (َ )8ي ْو َم َت ُمو ُر َّ
ور ( )6إِنَّ َع َذ َ
ا ْل َم ْس ُج ِ
ار َج َه َّن َم دَ ّعا ً ()13
(َ )10ف َو ْيل ٌ َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْل ُم َك ِّذبيني ( )11الَّذِينَ ُه ْم فِي َخ ْو ٍ
ض َي ْل َع ُبونَ (َ )12ي ْو َم ُيدَ ُّعونَ إِلَى َن ِ
ار الَّتِي ُكن ُت ْم ِب َها ُت َك ِّذ ُبونَ (.")14
َه ِذ ِه ال َّن ُ

معاني الكلمات

الكلمة
ور
َم ْس ُط ٍ

مكتوب

وع
َّ
الس ْقفِ ا ْل َم ْرفُ ِ

السماء الدنيا

دَ اف ٍِع

مانع

َت ُمو ُر

تتحرك

أن تشرح التلميذة
مضمون اآليات شرحا ً
مبسطاً.
أن تحلي التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتدبر التلميذة معاني
آيات القرآن الكريم.
الـواجــب

معنــــــاها

شرح اآليات

الدروس المستفادة من اآليات

دفعا بعنف و َمهانة إلى
يوم ُيدْ َفع هؤالء المكذبون ً
نار جهنم ،ويقال توب ً
يخا لهم :هذه هي النار التي
كنتم بها تك ِّذبون.

قسم هللا عز وجل بجبل الطور يدل على علو مكانة
وشأن نبي هللا موسى عليه السالم فقد كلمه هللا تعالى
فوق هذا الجبل.
اشرحي مضمون اآليات شرحا ً مبسطاً.

التقويم
 اتل اآليات تالوة صحيحة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء
التالوة.
بيني معاني الكلمات من سياق
اآليات.
اشرحي مضمون اآليات
شرحا ً مبسطاً.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

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

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا

8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
----------------------------------------------

بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001

---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

