اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي الثاني

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية


تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،
ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها
وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.



إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف العامة لمادة












إتقان الطالبات تالوة اآليات والسور القرآنية من حيث ضبط الحركات ونطق الكلمات
والحروف والجمل نطقا سليما.
حفظ الطالبات قدرا مناسبا من القران الكريم.
تنشئة الطالبات على توقير كتاب هللا تعالى
إكساااب الطالبااات القاادرة علااى مااام مااا يقركونااهللا ماان كتاااب هللا رحمااا يناسا المرحلااة
العمرية.
ترحية الطالبات على العمل حأحكام القران الكريم وآداحهللا
تحفيز الطالبات على تالوة القران الكريم وحفظهللا وحيان األجر المترت .
تنشئة الطالبات على الخشوع والتدحر أثناء قراءة القران الكري
غرس محبة تالوة القران الكريم وحفظهللا مي نفوس الطالبات .
تعليم الطالبات آداب تالوة القران الكريم والعمل حاا مي الحال .
زيادة الثروة اللفظية لدى الطالبات من خالل ما يتلونهللا من آيات
تعويد الطالبات تطبيق أحكام التجويد عمليا

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

الصف

الثالث ابتدائي

الدرس

المــــادة

القرآن الكريم

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

سورة القلم

الحصة
ملخص الوحدة

اآليات من ن َوالْ َقلَ ِم َوَما يَ ْسطُُرو َن ()1إلى قولهللا تعالى

ِ ِ ِ
ي
َوَما ُه َو إَِّل ذ ْكٌر للْ َعالَم َ

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األمكار الكبرى (اإلماام الباقية)

األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة مي نااية هذه الوحدة أن :

الفكرة الكبرى:
القرآن الكريم كتاب هللا مفتاح كل خير مي الدنيا واآلخرة تالوة وحفظهللا عبادة
ستفام المتعلمات أن :
 هذه السورة اشتملت على توجياات وإرشادات عظيمة . -القرآن الكريم نبع العلوم ومفتاح النجاح مي الدنيا واآلخرة .

 )1تراعي آداب التالوة .
 )2تتلو آيات السورة تالوة مجودة .
 )3تستنبط حعض اآلداب والعبر من السورة .
 )4توضح حعض معاني الكلمات الغريبة مي اآليات .
 )5تراعي أحكام التجويد التي درستاا أثناء التالوة .
)6تستشعر عظم أجر تالوة القرآن الكريم .

-

معالجة الضعف مي التالوة يكون حالتدري وتعلم أحكام التجويد .

المعرمة والماارات الرئيسية التي سيكتسباا المتعلمات حعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:
س :ما هي آداب تالوة القرآن الكريم ؟
س :هل هذه السورة مدنية أم مكيهللا ؟ .
س  :ما أحرز الموضوعات التي تحدثت مياا هذه السورة ؟
س :أكمل من ارشادات السورة .................و ................
س  :أستخرج حكما تجويد من هذه اآليات ؟






التالوة الصحيحة المجودة لآليات .
أحكام تجويدية من اآليات .
معاني حعض الكلمات .
توجياات وإرشادات لآليات .

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم مي مجال ح القرآن الكريم
وتجويده.
تالوة اآليات تالوة مجودة .
تعرف معاني حعض المعاني وأسباب النزول إن
وجدت .
تكوين اتجاه ايجاحي على ح تالوة القرآن الكريم.
حيان توجياات وإرشادات اآليات .
ذكر األحكام التجويدية الواردة مي اآليات .

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المامة األدائية

 كتاحة قصة
من السورة
. .
 إنجاز
مشروع (
كيف تتلو
القرآن
الكريم
وتحفظهللا
وتجوده ) .
عمل مطوية
عن القرآن
الكريم .

المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة مي
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
حالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتاحعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد
ونهايته وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة تبدأ
بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة
القرآن الكريم وذكر أسباب نزول السورة ان وجدت والمعنى العام لآليات أو
قصة قصيرة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة .
تالوة نموذجية لآليات من ( المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر )
ومتابعة جميع الطالبات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تقرأ
إعادة تالوة اآليات مع ترديد االيات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى
مقاطع صغيرة يستطيع الطالبات للترديد .
تالوة الطالبات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز المعلمة للسبورة
وترتيبها على النحو التالي  :أ -كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض
أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع الطالبات  .ب -عرض جدول لبعض
الكلمات التي يصعب على الطالبات نطقها تعدها المعلمة لتدريب الطالبات عليها
 .ج -جدول الكلمات ومعناها  .د -جدول للمقارنة بين كلمتين .

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات مجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتاحة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

تالوة طالبة من كل مجموعة لآليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات
في ذلك .



توزيع بروشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني االيات وأحكام التجويد
الواردة فيها وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات االيات .
تدريب المعلمة للطالبات على الكلمات التي تشكل عليهم تالوتها من خالل
الجدول الموجود على السبورة .
مناقشة المعلمة للطالبات في المعنى العام لآليات
تالوة طالبة بعد اآلخر من كل مجموعة وتصويب األخطاء له من طالبة محدد
من المجموعة وتوجيه المعلمة للجميع .
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات .
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهم بالتبادل فيما
بينهم وتوجيه المعلمة لهم للتدريب على التقويم الذاتي .
قي نااية يطل من الطالبات كتاحة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم
.

ستقوم المتعلمات حمايأتي

ستقوم المعلمة حما
يأتي

يقدم التمايد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيهللا– تعلم نشط

* كتاحة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتاحة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتاحي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناس

* المشاركة مي رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف حعض عناصر
القصة وامتقد الى الرحط
حين عناصره

استوف اغل عناصر
القصة ولم يكن الرحط
حين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الرحط حين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الرحط حين
جميع العناصر وحنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
مي كتاحة القصة

اختار األسلوب المباشر
مي كتاحة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق مي كتاحة القصة واحتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق مي كتاحة القصة واحتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جان واحد
مقت حعض من
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم حدالئل

اشتمل على اغل
األحوال

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

اسم الوحدة

سورة القلم

مامتك :

الصف

الثالث ابتدائي

أن تكت قصة – تنفيذ مطوية -

هـ

الادف

د

الدور

ج

الجماور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

السياق الذي تجد نفسك ميهللا هو  :سياق المقرر العلمي

الادف  :توظيف الدروس اللغوية

ع

معايير
ومحكات
النجاح

أنت  :كات .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

 تنفيذ المطوية والبحث وكتاحة الخطبة .
 اإللمام حجوان المطوية وكذلك البحث .
 إجرائهللا حطريقة مشوقهللا وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجان اللغوي والعلمي الشيق .

المهمة األدائية :

المشكلة والتحدي :أن تطرحاا حطريقة شيقة ر وسلسة وتحقق
الفائدة والمتعة للقارئ .

ا

تتمثل مامتك مي :
 -1كتاحة قصة من اآليات .
 -2عمل مطوية عن السورة :
آداب تالوة القرآن الكريم .
مضل تالوة القرآن الكريم .
صور رائعة على االهتمام حالقرآن
الكريم .
المعنى العام للسورة .
حعض أحكام التجويدية الواردة
مي اآليات .
مصادر البحث( االنترنت – مكتبة المدرسة أو البيت أو
المسجد – الكتاب) .

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )
 المدخل والتمايد .

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

 عرض األمكار الباقية واألسئلة
األساسية.
 تقسيم المجموعات .

14 / /هـ

 التالوة النموذجية.

14 / /هـ














إعادة التالوة وترديد الطالبات مع
القارئ .
تالوة المجموعات
مناقشة الطالبات مي ( أسباب النزول –
الكلمات المشكلة – المعنى العام –
حعض احكام التجويد ).
توزيع البروشور ومناقشتهللا.
مساحقة تالوة المجموعات

14 / /هـ

14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللا اوحا ار اكاتُهللاُ
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  +حطامات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرمقات
ثالثة عروض حور حوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمهللا
+
سجالت التقويم والماارات حس نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعهللا
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوحة حرنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز حالفيديو لجميع دروس المناج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطل

إلكترونيا ً عن طريق الراحط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حس 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 اساحيع  400لاير
وهنا أرقام حساحات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حساحات حنوك حإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي حان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي حان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------حنك سامبا
8001852539
اي حان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------حنك الرياض
2052558759940
اي حان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي حان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------حنك البالد
900127883010006
اي حان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي حان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------حنك الجزيرة
030680161166001
اي حان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------حنك االنماء
68202882885000
اي حان

SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

