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األهداف العامة للمادة
.1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في
قلبه.
.2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
.3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
.4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
.5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
.6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
.7تحفيز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
.8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل
شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
.9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 .10إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة






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.

توزيع منهج مادة ( القرآن الكريم )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )1-7سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()1-2

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )8-11سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()3-4

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )22-34سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()5-7

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )35-48سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()8-10

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 مريم (تالوة ) من آية ( - )49-58سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()11-13

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )59-65سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()14-17

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )75-82سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()18-21

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

سورة مريم (تالوة ) من آية ( - )83-95سورة المجادلة (حفظ ) من آية ()22

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 مريم (تالوة ) من آية ()12-21

االحد اجازة مطولة

سورة مريم (تالوة ) من آية ()66-74

األربعاء والخميس إجازة مطوله

سورة مريم (تالوة ) من آية ()96-98

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

القرآن الكريم 3م
المادة/الصف
تالوة اآليات من سورة مريم من 5 -1
موضوع الدرس
فسري معنىَ :مدَداً.
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون
اآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو التخلق
بخلق القرآن الكريم

الواجب

"كهيعص ( )1ذ ِْك ُر َر ْح َم ِة َر ِّب َك َعبْدَ هُ َز َك ِر َّيا ( )2إِ ْذ َنادَى َر َّب ُه نِ َدا ًء َخفِ ّيا ً (َ )3قال َ
ُعائِ َك َر ِّب َ
س َ
َر ِّب إِ ِّني َوهَنَ ا ْل َع ْظ ُم ِم ِّني َوا ْ
شقِ ّيا ً
ش ْيبا ً َولَ ْم أَ ُكنْ ِبد َ
الر ْأ ُ
ش َت َعل َ َّ
(َ )4وإِ ِّني ِخ ْفتُ ا ْل َم َوال َِي مِنْ َو َرائِي َو َكا َنتْ ا ْم َرأَتِي َعاقِراً َف َه ْب لِي مِنْ لَ ُد ْن َك َولِ ّيا ً
(.})5
معاني الكلمات:
دعاء مستورا لم يسمعه أحد
اء َخفِ ًّيا
نِ َد ً
ْ
رق وضعف لكبر سني
العظ ُم ِم ِّني
َوهَنَ َ
ً
َ
لم تخيب دعائي
شقِ ّيا
خاف من أقربائه أن يضيعوا الدين
ِخ ْفتُ ال َم َوال َِي
(كهيعص) سبق الكالم على الحروف المق َّطعة في أول سورة البقرة.
هذا ذ ِْكر رحمة ربك عبده زكريا ،سنقصه عليك ،فإن في ذلك عبرة للمعتبرين.
صا هلل ،وأرجى لإلجابة.
سرا; ليكون أكمل وأتم إخال ً
إذ دعا ربه ً
قال :رب إني َكبِ ْرتُ  ،وضعف عظمي ،وانتشر الشيب في رأسي ،ولم أكن من
قبل محرو ًما من إجابة الدعاء.
وإني خفت أقاربي وعصبتي مِن بعد موتي أن ال يقوموا بدينك حق القيام ،وال
عاقرا ال تلد ،فارزقني مِن عندك ول ًدا وار ًثا
يدعوا عبادك إليك ،وكانت زوجتي
ً
ومعي ًنا.

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

أستعين بشريط كاسيت يحتوي على قراءة لآليات
الكريمة بصوت أحد كبار المقرئين ،أطلب من
الطالبات اإلستماع بتركيز وانتباه شديدين للقراءة ،ثمُ
أختار طالبة من طالبات الفصل تقوم بقراءة اآليات
بصوت مسموع.
أعرض مجموعة من الشرائح التعليمية التي تعرض
بواسطة جهاز البروجيكتور أوضح بها تفسير ألهم
المفردات والمعاني الجديدة والصعبة التي وردت
باآليات الكريمة وأقوم بمناقشة العرض ومحتوياته
مع الطالبات وأنتبه لمدى إستيعاب الطالبات حتى
أتأكد من تمام استيعابهن حتى لو تطلّب األمر إعادة
العرض مرة أخرى.
أثير انتباه الطالبات لنقطة النقاش والحوار وهي
توضيح ومناقشة أهم مضمون اآليات الكريمةُ ،ثم
أتيح الجو المساعد على النقاش الهادف من خالل
التحكم في دقة الحوار بيني وبين الطالبات حتى نصل
لتحديد دقيق لموضوع النقاشُ ،ثم أكلف الطالبات
بكتابة تلخيص للموضوع في كراساتهن.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة أهم الفوائد
والدروس المستنبطة من اآليات الكريمةُ ،ثم أقوم
بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل استخدام
أسلوب الحوار والمناقشةُ ،ثم أطلب منهن تلخيص
للموضوع في كراساتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل ،ثُم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

الخميس

ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
فسري بعض المعاني
والمفردات التي وردت
باآليات الكريمة.
وضحي مضمون اآليات
الكريمة.
بيني أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة 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
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
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

