مادة القران الكريم

تالوة
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة التخطيط
العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالالمية الصالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة واات اهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطالب ليشبوا ر ااا -أو نساء فاهمين لدورهم فالي الحيالاةو وانالين بعقيالدتام مالدافعين نناالاو ونالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمالة لتطالوير الم تمال اقتصالاديا وا تمانيالا وثقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص نلى مصلحة ال رد وال مانة معالا و فاالو يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالالل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي و كما يبت ي مصلحة ال مانة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم بصورتين :
أ ) مباش الالالالالالالالالرة وذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالالل اإلس الالالالالالالالالاام ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالالا والتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير مباشرة وذل من خالل القضاء نلى األمية و ونشر الوني
لد

مي أبناء األمة بشكل يضمن لام حياة وانية مستنيرة

ودورا أكثر فانلية في بناء م تمعاتام .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

 -1غرس العقيدة اإلسالالمية الصالحيحة فالي ن ساليي الط الل ورنايتالي بتربيالة إسالالمية متكاملالةو فالي خلقاليو
و سميو ونقليو ول تيو وانتمائي إلى أمة اإلسالم.
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تدريب الطالب نلى إقامة الصالةو واألخذ بآداب السلو وال ضائل .

 -3تنمية الماارام األساسية المختل ة وخاصة الماارة الل وية والماارة العدديةو والماارام الحركية .
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تزويد الطالب بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضونام .

-5

تعريف الطالب بنعم هللا نليي فالي ن ساليو وفالي بيئتالي اا تمانيالة وال رافيالة ليحسالن اسالتخدام الال َن ،عمو
وين
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ن سي وبيئتي .

تربية ذوقام البديعيو وتعاد نشاطام اابتكاريو وتنمية تقدير العمل اليدوي لديام .

 -7تنميالة ونالي الطالالب ليالدر مالا نليالي مالن الوا بالام ومالالي مالن الحقالود

فالي حالدود سال َني وخصالائص

المرحلة التي يمر باا و وغرس حب وطني و واإلخالص لواة أمره .
 -8توليالد الرغبالة لديالي فالي اازديالاد مالن العلالم النالاف والعمالل الصالال وتدريبالي نلالى ااسالت ادة مالن أوقالام
فراغي .
 -9إنداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتي.

ااهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالب وتبصيره بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهم بحقيقة دينهم حتى تنمو مشاعرهم لحب الخير والصالح.
 -5ترررويا الررنفى علررى مقاومررة األهرروام الفاسرردة مررع تنميررة الرردواإع الفطريررة مر

يررر إإرررا وال

تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرإة العقائد والعبادات.
 -7إنشام شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسرلم متّصرل براع تعرالى لعلمره من هللا مطّلرع
على خفاياها .إهو يراقب هللا إي جميع تح ّركاته وسكناته ويسرمو بنفسره إلرى مرا قردّه هللا لره مر
الكمال .
 -8هبط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم

 -1أن تتعمد المتعلمة أصول العقيدة الصحيحة في ن ساا وتتحصن نما يضادها.
 -2أن تدر المتعلمة ثمرام اإليمان باهلل ومالئكتي وكتبي ورسلي واليوم اآلخر واإليمان بالقدر.
 -3أن تتعمد المتعلمة محبة اإلسالم في ن سي وتدر أن التمس بي يحقد السعادة في الدارين.
 -4أن توثد المتعلمة صلتاا بكتاب هللا تالو اة وح ظا ا وفاما ا وتدبراا ونمالا.
 -5أن توثد المتعلمة صلتاا بالسنة النبوية قراء اة وح ظا ا ونلما ا ونمالا.
 -6أن تتربى المتعلمة نلى محبة هللا وتقواه وخشيتي في قلوبااو وتنقاد لشرني برضا وتسليم.
 -7أن تتربى المتعلمة نلى محبة الرسول صلى هللا نليي وسلم وتوقيرهو وتعرف حقوقااو وتتأسى بي.
 -8أن تنمي المتعلمة محبتاا واقتداءها بالصحابة رضي هللا ننام والتابعين لام بإحسان وتعرف حقوقام.
 -9أن تتعمد المتعلمة نقيدة الواء والبراء في ن وساا.
 -10أن تكتسب المتعلمة منانة ضد التقليد والتشبي المناي نني وتحذر المؤثرام الم سدة للدين والخلد.
 -11أن تتزود المتعلمة بقدر مناسب من األحكام الشرنيةو وتتعرف من خاللاا نلى بعض حكم التشري .
 -12أن تطبد المتعلمة العبادام واألحكام الشرنية تطبيقا ا سليماا.
 -13أن تؤكد المتعلمة احتراماا لشعائر اإلسالم وأحكامي واألماكن المقدسة.
 -14أن تستثمر المتعلمة أوقاتاا بالناف الم يد.
 -15أن تتحلى المتعلمة باألخالد الحميدةو وتلتزم اآلداب الشرنية في مي شؤوناا.
 -16أن تحرص المتعلمة نلى االتزام بمقومام الشخصية وتتربى نلى اانتزاز باا.
 -17أن تو ي المتعلم ميولي وطاقاتي وقدراتي و اة صالحة.
 -18أن يدر المتعلمة مكانة العمل وأهميتي في اإلسالم.
 -19أن تحرص المتعلمة نلى اإلفادة من المن زام المعاصرة وفد الضوابط الشرنية.
 -20أن تتربى المتعلمة نلى حب األمر بالمعروف والناي نن المنكرو وبث روح التناص فيما بيناا ورفاقاا.
 -21أن تقدر المتعلمة العلماءو وتعرف مكانتام وحقوقام.
 -22أن تعرف المتعلمة أحكام ال ااد في سبيل هللا.
 -23أن تعتاد المتعلمة المحافظة نلى البيئة والممتلكام العامة والخاصة.
 -24أن تنشأ المتعلمة نلى احترام األسرةو وتعرف مكانتاا وحقوقاا ومسئوليتاا فياا.
 -25أن تتو ي المتعلمة إلى الت كر والتأمل في الكون وما فيي من مخلوقامو وتدر نعم هللا نلياا وتشكره نلياا وتحسن
استخداماا.
 -26أن تعرف المتعلمة مكانة المملكة العربية السعوديةو وما تتميز بي من حملاا راية التوحيد والدنوة إلييو ورناية الحرمين
الشري ين.
 -27أن تدر المتعلمة أهمية الل ة العربيةو ومكانتاا في الدينو وتعتز باا وتحرص نلى التزام التحدث باا.
 -28أن تتعرف المتعلمة نلى بعض خصائص دين اإلسالم.
 -29أن تعرف المتعلمة خصائص أمة اإلسالمو وتتعمد شعورها باانتماء إلياا واانتزاز باا.
 -30أن تكتسب المتعلمة ماارام ااتصال والت كير العلمي المناسب لسناا.
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توزي مناج مادة ( القرآن الكريم (تالوة) )
األسبوع

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
ااحد
1443/5/1هـ
ااحد
1443/5/8هـ

إلى
الخميس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

ااثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

ااحد
1443/5/22هـ
ااحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
ااحد
1443/6/13هـ
ااحد
1443/6/20هـ
ااحد
1443/6/27هـ
ااحد
1443/7/5هـ
ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

ااحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

الدروس

مالحظام

سوهة البقرة
سوهة البقرة
سوهة البقرة

ااحد ا ازة مطولة
سوهة البقرة
سوهة البقرة

إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
سوهة البقرة
سوهة البقرة
سوهة البقرة

األربعاء والخميس إ ازة مطولي
سوهة البقرة
سوهة البقرة
سوهة البقرة

األربعاء والخميس إ ازة مطولة

ااختبارام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب لل صل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتصف ال صل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف ال صل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إ ازة ال صل الدراسي الثاني

2

التاريخ

للصف ( الثالث المتوسط )

األخوة معلمين ومعلمام مدراس تح يظ القرآن
السالم نليكم ورحمة هللا وبركاتي
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مواد تح يظ القرآن الكريم
لل صل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع المل نبدهللا  +الطريقة البنائية  +ااستراتي يام الحديثة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذ ال وف

المرفقام
ثالثة نروض بور بوينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
س الم التقويم والماارام حسب نظام نور
+
م لدام اختبارام متنوني

+
أوراد قياس لكل درس
+
أوراد نمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مي ال ترام
+
اثراءام

شرح متميز بال يديو ل مي دروس المناج

التوصيل للرياض والخر م انا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس
(من  48سانة الى  72سانة)

ويمكنكم كذل تس يل الطلب
إلكترونيا ا نن طريد الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل نن اايميل او ال يدكس ل مي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طبانة ملونة _ طبانة نادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة نلى سي دي  20لاير
سعر المادة نن طريد اايميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طبانة نادية  80لاير
سعر المادة م السي دي طبانة ملونة  150لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير لل يدكس المستع ل
انمال منصة مدرستي ااسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير
وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابام بنو بإسم "سعد نبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940

اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن ال زيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن اانماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل نبر الواتس أو ااتصال تلي ونيا نلى احدي اارقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

