المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
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األربعاء
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األولى

الثانية
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الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه
وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

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 (القران الكريم)
األسبوع

التاريخ

للصف (الثالث ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخميس 1443/5/5هـ

تالوة سورة القلم – حفظ سورة االنسان

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

تالوة سورة القلم – حفظ سورة االنسان

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

تالوة سورة القلم – حفظ سورة االنسان

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

تالوة سورة القلم – حفظ سورة االنسان

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

تالوة سورة الملك – حفظ سورة االنسان

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

تالوة سورة الملك – حفظ سورة االنسان

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

تالوة سورة الملك – تالوة سورة التحريم
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

تالوة سورة التحريم – تالوة سورة الطالق

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

تالوة سورة الطالق – تالوة سورة التغابن

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

تالوة سورة التغابن
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

تالوة سورة القلم – حفظ سورة االنسان
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

األحد

اليـوم
القرآن الكريم 3ب
المادة/الصف
التاريخ
تالوة :سورة القلم من آية ( )1إلى آية (.)8
موضوع الدرس
الحصة
مراجعة اآليات السابقة.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تتلو التلميذة اآليات تالوة
صحيحة مجودة ومرتلة.
أن تطبق التلميذة األحكام
التجويدية أثناء التالوة.
أن تنصت التلميذة للمعلمة
أثناء تفسيرها لمعاني الكلمات
الواردة في اآليات.
أن تستمع التلميذة لشرح
المعلمة لمضمون اآليات
الكريمة.
أن توضح التلميذة بعض
مظاهر الجمال في اآليات
الكريمة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تقدر التلميذة نعمة القرآن
الكريم.

الواجب

~§§القلم (مكية)~§§52
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س ِبيلِ ِه َوه َُو أَ ْعلَ ُم ِبا ْل ُم ْه َتدِينَ {َ }7ف َال ُتطِ ِع ا ْل ُم َك ِّذبِينَ {}8
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بعض معاني المفردات:
َي ْس ُطرُونَ  :يكتبون.
ون :مقطوع.
َم ْم ُن ٍ
ا ْل َم ْف ُتونُ  :المجنون.
شرح اآليات:
(ن) سبق الكالم على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة .أقسم هللا
بالقلم الذي يكتب به المالئكة والناس ،وبما يكتبون من الخير والنفع
والعلوم .ما أنت-أيها الرسول -بسبب نعمة هللا عليك بالنبوة والرسالة
بضعيف العقل ،وال سفيه الرأي ،وإن لك على ما تلقاه من شدائد على
تبليغ الرسالة لَثوا ًبا عظي ًما غير منقوص وال مقطوع ،وإنك-أيها
الرسول-لعلى خلق عظيم ،وهو ما اشتمل عليه القرآن من مكارم
األخالق؛ فقد كان امتثال القرآن سجية له يأتمر بأمره ،وينتهي عما
ينهى عنه.
فعن قريب سترى أيها الرسول ،ويرى الكافرون في أيكم الفتنة
والجنون؟
إن ربك-سبحانه-هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين هللا وطريق
الهدى ،وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق .فأثبت على ما أنت
عليه-أيها الرسول-من مخالفة المكذبين وال تطعهم.
بعض مظاهر الجمال
ُ
ُ
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االثنين

الثالثاء األربعاء

أصطحب التلميذات 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
التلميذات على الترتيل بشكل منضبط وسليم.
أعرض على التلميذات مجموعة من األحكام التجويدية
المتعلقة باآليات وأطلب من التلميذات مناقشتها مع بعضهن
البعض وأتدخل في الحوار حتى يحقق الغاية التربوية المرجوة
منه
أبسط للتلميذات 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 والمفردات في كراساتهن
أشرح للتلميذات مضمون اآليات بشكل ميسر يتناسب مع
قدراتهن اإلدراكية وأضرب لهن األمثلة التي تعكس مضمون
اآليات على حياتهن الدنيوية بما ينير لهن الطريق القويم،
وأطلب من التلميذات تسجيل ما فهمنه من الشرح في شكل
مقال صغير مكتوب على شكل نقاط أتخير المقال المميز وأبرز
صاحبته وأقوم بإثابتها.
ثم أجمل بعد ذلك ما ورد في مقال بسيط أتشارك به بالنيابة
عن تلميذات الفصل في مجلة المدرسة.
أنظم حواراً مفتوح بين التلميذات يتناقشن فيه حول بعض
مظاهر الجمال في اآليات الكريمة وأتدخل في الحوار بما
يضمن عدم خروج التلميذات عن النسق التربوي المرجو من
الحوار ،وفي نهاية الحوار ألخص ما جاء في الحوار وأسجله
في شكل نقط يحولنها التلميذات إلى مجموعة من الرسومات
داخل لوحة جذابة يقمن بتعليقها داخل الفصل.
أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

الخميس

تل اآليات تالوة صحيحة
ا ِ
مجودة ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء
التالوة.
انصتي للمعلمة أثناء
تفسيرها لمعاني الكلمات
الواردة في اآليات.
استمعي لشرح المعلمة
لمضمون اآليات الكريمة
وضحي بعض مظاهر الجمال
في 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
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  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

