مادة القران الكريم
الصف الثالث المتوسط
التحضير بالطريقة البنائية

معلمة المادة

 .1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
 .2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 .3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 .4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
 .5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلماً وعمالً.
 .6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 .7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 .8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 .9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 .10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 .11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 .12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقاً سليماً.
 .13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 .14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 .15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 .16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 .17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 .18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 .19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 .20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 .21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 .22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 .23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 .24أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 .25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 .26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 .27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 .28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 .29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 .30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.



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
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم (تالوة) )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

سورة البقرة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة البقرة

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سورة البقرة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

سورة البقرة

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

سورة البقرة

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة البقرة

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سورة البقرة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

سورة البقرة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

سورة البقرة

االحد اجازة مطولة

سورة البقرة

األربعاء والخميس إجازة مطوله

سورة البقرة

األربعاء والخميس إجازة 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
3م تالوة

التهيئة

ب الَّ ِذينَ َكفَ ُروا فِي البِ َال ِد)؟
ما المقصود بقوله تعالى( :تَقَلُّ ُ

المكتسبات

الوسائل المساعدة

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور

الطريقة

الـدرس

6

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية

الموضوع

تالوة اآليات من سورة البقرة من 6 /1
تالوة اآليات  -تفسير معاني الكلمات الصعبة  -شرح
مضمون اآليات  -أهم فوائد اآليات.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه  +استنتاجيه

التاريخ
المحتوى وعرض الدرس

اإلجراءات وأنشطة التعلم

التقويم

بسم هللا الرحمن الرحيم
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

َاب ال َر ْي َب فِي ِه ُهدًى لِ ْل ُمتَّقِينَ ( )2الَّ ِذينَ يُؤْ ِمنُونَ
"الم (َ )1ذلِكَ ا ْل ِكت ُ
صالة َو ِم َّما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنفِقُونَ (َ )3والَّ ِذينَ يُؤْ ِمنُونَ
ب َويُقِي ُمونَ ال َّ
بِا ْل َغ ْي ِ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
اآلخر ِة ُه ْم يُوقِنونَ ( )4أ ْولئِ َك
َ
بِ َما أُن ِز َل إِليْكَ َو َما أن ِز َل ِمنْ ق ْبلِكَ َوبِ
س َوا ٌء
َعلَى ُهدًى ِمنْ َربِّ ِه ْم َوأُ ْولَئِكَ ُه ْم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ ( )5إِنَّ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا َ
َعلَ ْي ِه ْم ءأَن َذ ْرتَ ُه ْم أَ ْم لَ ْم تُن ِذ ْر ُه ْم ال يُؤْ ِمنُونَ (.")6

معاني الكلمات:
أن تصف الطالبة كيفية
نطق الكلمات المشكلة
في اآليات نطقا ً صحيحا ً.
أن تذكر الطالبة معاني
المفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

َاب
ال ِكت ُ
ب
ال َر ْي َ
ى
ُه َد ً
يُؤْ ِمنُونَ
صالةَ
َويُقِي ُمونَ ال َّ
َو ِم َّما َر َز ْقنَا ُه ْم يُ ْنفِقُون
وقُونَ
يُ ِ
َعلَى ُهدًى

القرآن الكريم
ال شك في أنه وحي من هللا وكالم
هللا الموحى إلى رسوله صلى هللا
عليه وسلم
نورا يهدي إلى الطريق المستقيم
يصدقون
يتمون ركوعها وسجودها
وي شعون فيها
زكاة أموالهم ونفقة الرجل على
أهله وأقربائه وعلى المحتاجين
متيقنون ال يشكون
على نور وبيان وبصيرة من هللا

أصطحب الطالبات إلى معمل األوساط وأسمعهن
تالوة مجودة ومرتلة بصوت أحد كبار المقرئين,
أتحكم في سير العملية التربوية بالتعليق والتعقيب
على كل آية من اآليات في كيفية نطق الحروف
ومخارجها ,أكرر ذلك حتى أتأكد من قدرة
الطالبات على الترتيل بشكل منضبط وسليم ,أختار
الطالبات الواحدة تلو األخرى حتى يرتلن اآليات
وأنتبه للطالبات الالتي يواجهن صعوبات في
القراءة وأعمل على معالجتها.

اتل اآليات الكريمة تالوة
ِ
صحيحة مجودة.

أوضح للطالبات الكيفية الصحيحة لنطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً صحيحا ً ,ثم أطلب من
الطالبات التدرب على نطقها بشكل مستمر حتى
يتم لهن التعود على النطق الصحيح لها.

صفي كيفية نطق الكلمات
المشكلة في اآليات نطقا ً
صحيحا ً.

أبسط للطالبات بعض المعاني والمفردات الجديدة
على مسامعهن وأقرب لهن المعنى حتى يتفهمن
قدراً من البالغة القرآنية ويكتسبن مفهوم يسير
حول معنى اآليات وأطلب منهن كتابة المعاني

اذكري معاني المفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

أن تبين الطالبة
بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

أن توضح الطالبة أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.

أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تقدر الطالبة نعمة
القرآن الكريم وتعمل بما
فيه.
الـواجــب

تعالى
والمفردات في كراساتهن.
شرح اآليات:
ألقي الضوء على مضمون اآليات القرآنية
َّ
هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها وأشرحه بإسهاب ,ثم أدع المجال للطالبات للتعبير
إشارة إلى إعجاز َّالقرآن; فقد وقع به تحدي المشركين ,فعجزوا عن عن المضمون كما فهمن وأتركهن على سجيتهن
معارضته ,وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب.
يتحدثن وأراقب فكرهن قد يتسرب لهن مفاهيم
ف َد َّل عجز العرب عن اإلتيان بمثله  -مع أنهم أفصح الناس  -على أن
خاطئة ومغايرة ,ثم أجمل بعد ذلك ما ورد في
ش َّك أنه
القرآن وحي من هللا .ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي ال َ
من عند هللا ,فال يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه ,ينتفع به المتقون مقال بسيط أشارك به بالنيابة عن طالبات الفصل
بالعلم النافع والعمل الصالح وهم الذين يخافون هللا ,ويتبعون أحكامه.
في مجلة المدرسة.

سهم وال عقولهم
صدِّقون بالغيب الذي ال تدركه حوا ُّ
وهم الذين يُ َ
وحدها; ألنه ال يُ ْعرف إال بوحي هللا إلى رسله ,مثل اإليمان بالمالئكة,
والجنة ,والنار ,وغير ذلك مما أخبر هللا به أو أخبر به رسوله,
(واإليمان :كلمة جامعة لإلقرار باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر والقدر خيره وشره ,وتصديق اإلقرار بالقول والعمل بالقلب
واللسان والجوارح) وهم مع تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء
صحيحا َو ْفق ما شرع هللا لنبيه محمد صلى
الصالة في مواقيتها أدا ًء
ً
هللا عليه وسلم ,ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم
الواجبة والمستحبة.

أهم الدروس المستفادة:

صدِّقون بما أُنزل إليك أيها الرسول من القرآن ,وبما
 والذين يُ َ
ُ
أنزل إليك من الحكمة ,وهي السنة ,وبكل ما أنزل ِمن قبلك على
صدِّقون بدار
الرسل من كتب ,كالتوراة واإلنجيل وغيرهما ,ويُ َ
الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء ,تصديقا
بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم وخص يوم اآلخرة; ألن
اإليمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات ,واجتناب
المحرمات ,ومحاسبة النفس.
 أصحاب هذه الصفات يسيرون على نور من ربهم وبتوفيق ِمن
خالقهم وهاديهم ,وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ,ونَ َجوا
من ش ِّر ما منه هربوا.
 إن الذين جحدوا ما أُنزل إليك من ربك استكبا ًرا وطغيانًا ,لن يقع
منهم اإليمان ,سواء أخ َّوفتهم وحذرتهم من عذاب هللا ,أم تركت
ذلك; إلصرارهم على باطلهم.

صالةَ.
ب َ -ويُقِي ُمونَ ال َّ
بيني معاني الكلمات التالية :ال َر ْي َ

أنظم حواراً مفتوح بين الطالبات يتناقشن حول
أهم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة وأتدخل في الحوار بما يضمن عدم
خروج الطالبات عن النسق التربوي المرجو من
الحوار ,وفي نهاية الحوار ألخص ما جاء في
الحوار وأسجله في شكل نقاط يحولنها الطالبات
إلى مجموعة من الرسومات داخل لوحة جذابة
يقمن بتعليقها داخل الفصل.
أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ,ثم
أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

التقويم النهائي

بيني بالتفصيل شرح اآليات
الكريمة.

وضحي أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

اذكري أهم الفوائد واإلستنباطات التي خرجتي بها من
دراستك لآليات الكريمة.

ج

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

