مادة القران الكريم
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة
مسرد الليزر 1

معلمة المادة










أن تعرف المتعلمة أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن تحب هللا عز وجل وتعظمه وتخشاه.
أن تع ّمق المتعلمة في نفسها ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات
الشرعية والكونية.
أن تحب المتعلمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقره ،وتنشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن تنشأ المتعلمة على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراء ًة وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن تنشأ المتعلمة على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتقتدي بهم.
أن تعرف المتعلمة عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،وتدرك يسر اإلسالم.
أن تؤدي المتعلمة العبادات على وجهها المشروع وتتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن تكتسب المتعلمة القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنها ،وتنشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.






تنمية قدرة المتعلمة 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 المتعلمة وتقديسه واالرتباط به ،والميل إلى قراءته وترتيله.
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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

عنوان الوحدة :سورة الحشر
الحصة
األولى
الفصل
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

التاسعة
العاشرة

المكون

الهدف

المهارة

تالوة سورة الحشر من
اآلية ( )1إلى اآلية ()3

تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة

التالوة

تالوة سورة الحشر من
اآلية ( )4إلى اآلية ()6
تالوة سورة الحشر من
اآلية ( )7إلى اآلية ()9
تالوة سورة الحشر من
اآلية ( )10إلى اآلية ()12

تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – حفظ
اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – حفظ
اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – حفظ
اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – حفظ
اآليات الكريمة حفظا ً متقنا ً
تسميع اآليات الكريمة التي
سبق حفظها
تسميع اآليات الكريمة التي
سبق حفظها

حفظ سورة الحشر من اآلية
( )1إلى اآلية ()3
حفظ سورة الحشر من اآلية
( )4إلى اآلية ()6
حفظ سورة الحشر من اآلية
( )7إلى اآلية ()9
حفظ سورة الحشر من اآلية
( )10إلى اآلية ()12
تسميع سورة الحشر من
اآلية ( )1إلى اآلية ()6
تسميع سورة الحشر من
اآلية ( )7إلى اآلية ()12

التالوة
التالوة
التالوة

إستراتيجية التدريس
التعلم الذاتي

التعلم الذاتي
التعلم الذاتي
التعلم الذاتي

اإلجراءات

أداة التقويم

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون
المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون
المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

أوراق قياس
تكليف منزلي
أوراق قياس

التالوة – الحفظ

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

تكليف منزلي

التالوة – الحفظ

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

أوراق قياس

التالوة – الحفظ

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

تكليف منزلي

التالوة – الحفظ

التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

أوراق قياس

الحفظ – التذكر
الحفظ – التذكر

التعلم الذاتي
التعلم الذاتي

المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون
المصحف الشريف – الجزء الثامن
والعشرون

أوراق قياس
تكليف منزلي

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

