مادة القرآن الكريم
الصف الثالث االبتدائي

توزيع منهج مادة (القرآن الكريم للصف (الثالث االبتدائي)
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

تالوة سورة المدثر  -حفظ سورة النبأ

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

تالوة سورة المدثر  -حفظ سورة النبأ

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

تالوة سورة المدثر  -تالوة سورة المزمل

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

حفظ سورة النبأ  -تالوة سورة الجن

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

حفظ سورة النبأ  -تالوة سورة نوح

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

تالوة سورة نوح  -حفظ سورة المرسالت

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

تالوة سورة المعارج  -حفظ سورة المرسالت

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

تالوة سورة المعارج  -حفظ سورة المرسالت

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تالوة سورة الحاقة  -حفظ سورة المرسالت

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

تالوة سورة الحاقة  -حفظ سورة المرسالت

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

تالوة سورة الحاقة  -حفظ سورة المرسالت

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

مراجعة عامة
االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

اليوم

الزمن المتوقع للوحدة
سورة المدثر ( تالوة )

السورة
التاريخ

األسبوع

المكون (المحتوى)

الصف

الهدف

استراتيجية التدريس

أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة صحيحة •
سورة املدثر من آية
30-1

الحصة
المعينات التعليمية
⃝

الرؤوس المرقمة ✓ +

⃝ √ البرجكتر

أن توضح معاين املفردات •

االستقراء  +حل

⃝ √ السبورة

أن تستنتج املقصود ابملدثر يف اآلايت •

المشكالت

أن تذكر معىن ونقر يف الناقور •

نماذج حسية
⃝

⃝

أن جتيد تالوة اآلايت •

صور

⃝

⃝ √ البطاقات

المسجل

⃝

⃝ √ العروض

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة

⃝ √ الكتاب

أخرى ...................:

أداء التقويم

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝√

أفالم تعليمية

⃝

⃝

أخرى ......................

أخرى........

.................................

..........................

أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة سليمة •
أن توضح التلميذة معاين املفردات اجلديدة •
سورة املدثر من آية
42-31

⃝

العمل الجماعي +

✓

⃝ √ البرجكتر

أن تستنتج التلميذة بعض آايت هللا •

األلعاب واإللغاز +

⃝ √ السبورة

أن تذكر التلميذة جزاء أصحاب اليمني •

خرائط المفاهيم

⃝ √ الكتاب

أن تبني التلميذة السؤال الذي سأله أصحاب اليمني •
أن تتمسك التلميذة بقوله تعاىل •
"ورتل القرآن ترتيال •

أخرى ...................:

نماذج حسية
⃝

⃝
⃝

⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

⃝
⃝

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة
صور
المسجل

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات
⃝√

أفالم تعليمية
أخرى........

..........................

الواجبات المنزلية

⃝

الواجبات المنزلية

أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي

الفصل

عنوان الدرس
سورة المدثر من 30-1
تمهيد الدرس

ﺱ

•

الصف

الوسيلة التعليمية

التاريخ

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

من أنزل اله تعاىل على النيب(ص) من املالئكة يف الغار؟ -سبب نزول اآلايت

األهــداف السلوكيــة
أن تتلو و ووو التل يو و و

المادة

الحصة

القرآن الكريم

الثالث االبتدائي

المستوى
ممارسة

المحتوى
تالو اآلايت من آية 30-1

اآلايت تالو صحيحة

إجراءات وعرض الدرس
يو ووت االسو ووت ا إىل اآلايت الكمنو ووة مو وون آلو ووة التسو ووجي

التقويم
س

التالو الن وذجية من قبلوومث ا الووتالو الزمميووة اليةاةيووة

أتلوومث اآلايت تووالو
صحيحة؟

الزمن
(

)

ةقائق

ا التالو الفمةية من قب التل ي ات
أن توض و و و مع و و ووا

•

فه

املفمةات

نقم يف الناقور :نفخ يف القبور للبعث
أن تس و و و و و و و و و و و و و و ووتنت

•

املدثم :املتغشمث يف ثيابه

فه

هو املتغشمث بثيابه وهو النيب صلى هللا عليه وسل

املقصوة ابملدثم يف اآلايت
أن ت و و و و و م معو و و و ووىن ت م

•

توضي معا املفمةات ووضعها يف مج توض معناها

أي نفخ يف الصور

ونقم يف الناقور

س

ما معىن املفمةات

املدثم – نقم يف الناقور؟
ا مناقشة اآلايت

س

م و و و و و و ووا املقص و و و و و و وووة
ابملدثم؟

أن جتي و و و و وود ت و و و و ووالو

•

س

من امللك ال ي أنزل عليه؟

(

س

مب وواذا أم ووم هللا س ووبحانه وتع وواىل المس ووول (ص)

ةقائق

ما املقصوة بقوله تعاىل" :نقم يف الناقور"
حو ووثهن علو ووى إجو وواة اآلايت وتابيو ووق أحكو ووا التجويو وود
واإل ثار من تالو تاب هللا عز وج

الواجب المنزلي

(

)

س

اآلايت

م ا م اآلايت جيداً يف املنزل

ةقائق

من هو املدثم؟

يف اآلايت الكمنة
إتقان

(

)

س ما معىن الناقور

ةقائق
)

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم:

التاريخ:

املكتسبات السابقة:

/

/

14هـ احلصة:

قصة

❑
❑ عرض فيلم تعليمي

التهيئة

الصف:

املادة:

3ب .... /

حديث جاري

القرآن الكريم

طرح مشكلة

❑
❑ نشاط رقم ( ) .....

❑
❑ صور

كتاب الطالبة

تالوة اآلايت من آية 30-1

• أن توضح معاين املفردات

• أن تستنتج املقصود ابملدثر يف اآلايت
• أن تذكر معىن ونقر يف الناقور

املوضوع:

قراءة نص قرآني أو نبوي من مرجع صحيح

❑
❑ أخرى.............................................. :

حتقيق أهداف الدرس من خالل .........................

أهداف الدرس

• أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة صحيحة

سورة المدثر من 30-1

املدثر :املتغشي يف ثيابه

نقر يف الناقور :نفخ يف القبور للبعث
هو املتغشي بثيابه وهو النيب صلى هللا عليه وسلمأي نفخ يف
الصور

• أن تيد تالوة اآلايت

إجراءات وعرض الدرس

• أطلب من التلميذات االستماع لآلايت من الشيخ املقرئ
• إعادة االستماع لآلايت عدة مرات مع الرتديد مع الشيخ
• قراءة املعلمة لآلايت قراءة منوذجية واضحة مرتلة وجمودة
• القراءة الزمرية الرتدادية
• شرح اآلايت من قبلي شرحا إمجاليا مبسطا مع شرح معاين
الكلمات وتدوينها مث املناقشة على اآلايت
• ما يستفاد من اآلايت
• حفظ اآلايت املقررة

اسرتاتيجيات التدريس:
مهارات التفكري:
تقنيات التعلم:
أدوات التقويم:

❑
❑

التعليم التعاوني

حل املشكالت

عمليات العلم األساسية:

التفكري اإلبداعـــــــي:
التفكري الناقــــــــــد:
أجهزة عرض

❑
❑ فيلم تعليمي
❑ اإلختبارات الشفوية
❑ األنشطة

التقويم البنائي

❑
❑ أخرى...................... :
❑ املالحظة
❑ الطالقة
❑ حتديد األولويات
❑ جهاز تسجيل
❑ مراجع ودوريات
❑ االختبارات التحريرية
❑ الواجبات املنزلية

اخلرائط الذهنية

❑ التواصل اللغوي
❑ االستقصاء
❑
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى................... :
❑ االستنتاج
❑ القياس
❑ التصنيف
❑ أخرى.................... :
❑ العصف الذهني
❑ األصالة
❑ املرونة
❑ أخرى.................... :
❑ أخرى.................... :
❑ التمييز بني املعلومات ❑ أخرى.................... :
❑ لوحات ورسومات
❑ صور
❑ مناذج وعينات
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ التدريبات
❑ املناقشة
❑ املالحظة
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :
❑ أخرى...................... :

طريقة مسرد – فواز الحربي

سورة المدثر

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )
• أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة صحيحة

المعيار
•

تالالال ة السالالالور
المقالالالالررة مالال ال
المصحف ت ة
صحيحة
االنط ق عالالد
التالالالالالردد فالالالالالي
القراءة .
التعالالالالرف إلالال ال
أمالالالاا السالالالور
التي يقرؤها
تحسي الصوت
بالقراءة
التأدب مع اتاب
هللا ...

•

تالالال ة السالالالور
المقالالالالررة مالال ال
المصحف ت ة
صحيحة
االنط ق عالالد
التالالالالالردد فالالالالالي
القراءة .
التعالالالالرف إلالال ال
أمالالالاا السالالالور
التي يقرؤها
تحسي الصوت
بالقراءة
التأدب مع اتاب
هللا ...

• أن توضح معاين املفردات
• أن تستنتج املقصود ابملدثر يف اآلايت
سورة
المدثر من

• أن تذكر معىن ونقر يف الناقور
• أن جتيد تالوة اآلايت

•
•
•

30-1

•

التاريخ

1

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعا ني

 حل المشك ت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الند ة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زا ج-شارك

................. 

مهارات التفكير

اإلجراءات

 اتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسو
 سائط سمعية
 خرائط مفاهيم

الم حظة األصالة التذار
التصنيف الط قة المر نة
 التطبيق ع قات األرقا
القياس
االستنتاج التوضيح ......... 

• أن تتلو التلميذة اآلايت تالوة سليمة
• أن توضح التلميذة معاين املفردات اجلديدة
• أن تستنتج التلميذة بعض آايت هللا
سورة
المدثر من
42-31

• أن تذكر التلميذة جزاء أصحاب اليمني
• أن تبني التلميذة السؤال الذي سأله أصحاب اليمني

•
•

• أن تتمسك التلميذة بقوله تعال

•

• "ورتل القرآن ترتيال"

•

 التعليم التعا ني

 حل المشك ت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الند ة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زا ج-شارك

................. 

مهارات التفكير
الم حظة األصالة التذار
التصنيف الط قة المر نة
 التطبيق  ع قات األرقا
القياس
االستنتاج التوضيح ......... 

 اتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسو
 سائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 الم حظة
 المناقشة
 رقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشر ع
................. 

 اختبار تشخيصي
 الم حظة
 المناقشة
 رقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشر ع
................. 

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
القرآن الكريم – 3ب ف1
تالوة سورة المدثر 14 -1
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اإلجراءات
دور المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
مضمون اآليات الكريمة،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول أهم
الدروس المستفادة والعبر
المستنبطة من اآليات الكريمة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

الواجب المنزلي :تالوة اآليات الكريمة 5( .دقائق)

اليوم
التاريخ
الحصة

•
•
•

دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مضمون اآليات الكريمة)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.

•

التناقش الجاد حول أهم الدروس
المستفادة والعبر المستنبطة من
اآليات الكريمة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
المصحف
الشريف

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

بيني مضمون
اآليات الكريمة
شرحاً مفصالً.

وضحي أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

القرآن الكريم 3ب

موضوع الدرس

تالوة سورة المدثر من آية ( )1إلى آية (.)10

ما معنى المدثر؟
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

استمعي لشرح المعلمة لمضمون اآليات الكريمة.

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

اتل اآليات تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.

تقويم بنائي

مراجعة ما سبق دراستة

التقويم

طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.

تقويم ختامي

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 أختار التلميذات الواحدة تلو
األخرى حتى يرتلن اآليات وانتبه للتلميذات الالتي يواجهن صعوبات في القراءة وأعمل على معالجته.
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 أختار المقال المميز وأبرز مجهود صاحبته
وأكافئها.
أعقد حلقة نقاش أتبادل فيها الدور مع التلميذات في الحديث حول شدة وهول يوم القيامة ،وذلك بعد شرح
مبسط ومفسر لمضمون الحوار ،وأقوم بإثابة التلميذة األكثر طالقة واألكثر قدرة على التعبير.
ألقي الضوء على مضمون اآليات القرآنية وأشرحه بإسهاب ،ثم أدع المجال للتلميذات للتعبيرعن
المضمون كما فهمن وأتركهن على سجيتهن يتحدثن وأراقب فكرهن فقد يتسرب لهن مفاهيم خاطئة
ومغايرة ،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.

اخلربات السابقة

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)
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 تبين التلميذة شدة يوم القيامة.
أن تستنتج التلميذة مضمون اآليات الكريمة.
أن توضح التلميذة بعض مظاهر الجمال في
اآليات الكريمة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تقدر التلميذة نعمة القرآن الكريم.

أنشطة ملف اإلجناز

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

انصتي للمعلمة أثناء تفسيرها لمعاني
الكلمات الواردة في اآليات.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

طريقة بطاقات تخطيط الدروس – الليزر

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد آيات سورة المدثر؟
سبب نزول
حديث جاري
التهيئة :قصة
أهداف الدرس وتشمل:

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

أسئلة

المادة:
عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

الجوانب المعرفية ،المهارية ،الوجدانية (المواطنة ،األمن
القاري ،تعظيم البلد الحرام)

يتوقع من التلميذة في نهاية الحصة أن:
 .1تتلو اآليات الكريمة من سورة (المدثر) اآليات
( )4 - 1تالوة صحيحة مجودة.
 .2تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
 .3تستنبط هداية األية رقم (.)4
 .4تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
 .5تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.

الصف3 :ب ف1

الموضوع :تالوة سورة المدثر

التقويم
.1

سير الحصة الدراسية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلنصات إلى تالوة المقرئ من الجهاز.
التالوة الجهرية من المعلمة لآليات.
التالوة الزمرية وتقسيم الصف إلى مجموعات.
التالوة الفردية من التلميذات المجيدات.
الشرح اإلجمالي لآليات.
القراءة من مختلف المستويات ،ويتم من خاللها( :توضيح
معاني المفردات ،هداية اآليات ،تحقيق الجانب المعرفي
والوجداني).
االستقصاء

أخرى...................

.2
.3
.4
.5

التواصل اللغوي

اتل اآليات الكريمة من سورة (المدثر) اآليات
( )4 - 1تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
استنبطي هداية األية رقم (.)4
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
الخرائط الذهنية

حل المشكالت

التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات
التالي ليزر صور ونماذج وعينات
المقرأة
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
فيلم تعليمي
الواجبات المنزلية أخرى …………………
االختبارات الشفوية المالحظة المناقشة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير واوراق عمل وعروض بوربوينت وحل اسئلة
لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية و أيضا جميع ما
يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو واثراءات عين لكل الدروس
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن
ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً لحقوقنا في التحضير.
❖
❖
❖

ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

حيْثُ ال
هللَّ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاًَ ،ويَرْزُقْهُ مِنْ َ
❖ تذكر قوله تعالى ((وَمَنْ َيتَّقِ ا َ
سبُ))
يَحْتَ ِ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
0555107025

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية

تلفون المكتب 0557977722 /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.SA

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهااارات المفياادة واالتجاهااات والقاايم المرغوبااة لااد
الطالبات ليشبوا رجاالً -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين بعقياادتهم ماادافعين عنهااا وعاااملين
في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيااا وثقافيااا بمااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفاارد ماان خااالل تعليمااه تعليمااا كافيااا
مفيدا لذاته  ،كما يبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلسهام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الااوعي لاد جميااع أبناااء األمااة بشااكل
يضمن لهم حياة واعية مستنيرة ودورا أكثر فاعلية في بناء مجتمعاتهم.

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.

-2

تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .

-3

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

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .

تعريف الطالبة بنعم اهلل عليها فااي نفسااها ،وفااي بيئتهااا االجتماعيااة والجغرافيااة لتحساان اسااتخدام
-5
النِّعَم ،وتنفع نفسها وبيئتها .
-6
-7

تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن.
تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها من الواجبات ومالها من الحقوق

في حاادود ساانِّه وخصااائص

المرحلة التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخالص لوالة أمرها .
 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن على االستفادة من
أوقات الفراغ.
-9

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه.
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم وإتباع هديه.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة ماع تنمياة الادوافع الفطرياة مان غيار إفارا وال
تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 -7إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متّصل باهلل تعالى لعلمه أن اهلل مطّلاع
على خفاياها .فهي تراقب اهلل في جميع تحرّكاتها وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدّر اهلل لهاا
من الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة القرآن الكريم
• تنمية قدرة المتعلمة على قراءة كتاب اهلل 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 لد المتعلمة وتقديسه واالرتبا به ،والميل إلى قراءته
وترتيله.

•

توزيع منهج مادة (تالوة القرآن الكريم) للصف ( الثالث االبتدائي )
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء الخميس الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

تالوة سورة المدثر  -حفظ سورة النبأ

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

تالوة سورة المدثر  -حفظ سورة النبأ

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

تالوة سورة المدثر  -تالوة سورة المزمل

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

حفظ سورة النبأ  -تالوة سورة الجن

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

حفظ سورة النبأ  -تالوة سورة نوح

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

تالوة سورة نوح  -حفظ سورة المرسالت

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

تالوة سورة المعارج  -حفظ سورة المرسالت

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

تالوة سورة المعارج  -حفظ سورة المرسالت

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تالوة سورة الحاقة  -حفظ سورة المرسالت

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

تالوة سورة الحاقة  -حفظ سورة المرسالت

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

تالوة سورة الحاقة  -حفظ سورة المرسالت

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية
الدراسة
للفصل
االول
إجازة اليوم
الوطني
إجازة نهاية
أسبوع
مطولة

إجازة نهاية أسبوع
مطولة

الخمياااااااس 1444/4/16ها

2022/11/10م

-25
الخمياااس
1444/02/26ها

-21
2022/9/22م

بداية اختبار الفصل
الدراسي االول

األحااااااااااد

1444/4/26ها

2022/11/13م

-20
1444/3/21ها

-16
2022/10/17م

بداية اجازة الفصل
الدراسي االول

نهاية دوام
يوم الخميس

1444/4/30ها

2022/11/24م

األحااااااد

معلم/ة المادة:

االحد
واالثنين

1444/02/01ها

2022/8/28م

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

رقم الوحدة:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
سميت بهذا االسم ألن المرتكز األساسى دار حول الرسول فناداه هللا بحالته وهى التدثر بالثوب
الفكرة الكبرىُ :
فوصف بحالته.
العنوان  /تالوة سورة المدثر
عدد الحصص:

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

تراعي آداب التالوة.
تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
تذكر كم عدد آيات سورة المدثر.
تحدد موقع سورة الحديد من المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
تعدد بعض فضائل سورة المدثر.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.

األسئلة األساسية

األفهام الثابتة
س
ستفهم المتعلمات:
س
 oتتحدث السورة عن بعض جوانب من شخصية الرسول
س
األعظم ولهذا سميت سورة المدثر.
س
 oعن جابر قال :حدثنا رسول اهلل فقال جاورت بحراء شهرا
س
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الواد فنوديت
س
فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى فلم أر أحدا ثم س
نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرض في العراء يعنى
س
جبريل عليه السالم فقلت دثروني دثروني فصبّوا علىّ ماء
س
باردا فأنزل اهلل عز وجل " ياأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
وثيابك فطهر" (البخاري).

المعارف

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة المدثر؟
 :حددي موقع سورة المدثر من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة المدثر.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.

 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

 oأحكام تجويدية من اآليات.

 oتالوة اآليات تالوة مجودة.

 oمعاني بعض الكلمات.

o

توجيهات وإرشادات لآليات.

 oتعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية -
تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيه الطالبات للهدف من الدرس من خالل
االتقان في تالوة آيات القران الكريم
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي لتالوة اآليات الكريمة
من من سورة المدثر .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة المدثر
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولة
تقليد القارئ حتى يتم لهن االستيعاب التام للتالوة بصورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مراعيا الترتيل الجيد
وحسن الصوت .
عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على التلميذات
نطقها وتدريب التلميذات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعض الكلمات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه
حيث أطلب منهن نطق الكلمات بطريقة صحيحة تتفق مع
طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة بصورة
صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
جهرا وبشكل فردي ،حيث تقوم كل طالبة بتالوة اآليات
الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كل طالبات الصف
التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديد الطالبات من بعدي عدة مرات  .مع المرور بينيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تقسيم الطالبات إلى خمس مجموعات للتالوة الجماعية .
تشجيع الجميع على حسن األداء وذلك بتحسين الصوت
والترتيل .
مناقشة التالميذ في أحكام اآليات
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعرف معاني بعض المعاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تستمع الطالبة لتالوة اآليات
الكريمة من سورة المدثر.
تذكر كم عدد آيات سورة المدثر.
تحدد موقع سورة المدثر من
المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة
إن وجدت.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من
السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعي أحكام التجويد التي
درستها أثناء التالوة.
تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تالوة اآليات الكريمة تالوة
مجودة.

رقم الوحدة:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
سميت بهذا االسم ألن محورها دار حول الرسول وما كان عليه من حالة ،فوصفه هللا وناداه بحالته
الفكرة الكبرىُ :
التي كان عليها" .المزمل" المغشي بثوبه.
العنوان  /تالوة سورة المزمل
عدد الحصص:

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تراعي آداب التالوة.
⚫ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
⚫ تذكر كم عدد آيات سورة المزمل.
⚫ تحدد موقع سورة المزمل من المصحف الشريف.
⚫ توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
⚫ تعدد بعض فضائل سورة المزمل.
⚫ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
⚫ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة.
⚫ توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات.
⚫ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
األفهام الثابتة
س
ستفهم المتعلمات:
س
 oتتناول لسورة جانبا من حياة الرسول األعظم في
تبتله وطاعته وقيام الليل وتالوته لكتاب اهلل ،ومحور س
السورة يدور حول الرسول ولهذا سميت سورة
س
المزمل.
س
س
س
س
س

األسئلة األساسية
 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه
السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة.................
و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة المزمل.
 :حددي موقع سورة المزمل من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة المزمل.

المعارف
ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.
 oأحكام تجويدية من اآليات.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن
الكريم.

 oمعاني بعض الكلمات.

 oتالوة اآليات تالوة مجودة.

 oتوجيهات وإرشادات لآليات.

 oتعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو تدبر معاني القرآن الكريم.
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.
 oذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية -
تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيهه الطالبهات للههدف مهن الهدرس مهن خهالل
االتقان في تالوة آيات القران الكريم
أعرض على الطالبات تسهجيل صهوتي لهتالوة اآليهات الكريمهة
من من سورة المزمل .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة المزمل
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولهة
تقليد القهارئ حتهى يهتم لههن االسهتيعاب التهام للهتالوة بصهورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مراعيا الترتيهل الجيهد
وحسن الصوت .
عههرض جههدول لههبعض الكلمههات التههي يصههعب علههى التلميههذات
نطقها وتدريب التلميذات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطهق بعهض الكلمهات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تهم اسهتيعابه
حيث أطلهب مهنهن نطهق الكلمهات بطريقهة صهحيحة تتفهق مهع
طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة بصورة
صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
جهههرا وبشههكل فههردي ،حيههث تقههوم كههل طالبههة بههتالوة اآليههات
الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كهل طالبهات الصهف
التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديههد الطالبههات مههن بعههدي عههدة مههرات  .مههع المههرور بينههيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تقسيم الطالبات إلى خمس مجموعات للتالوة الجماعية .
تشههجيع الجميههع علههى حسههن األداء وذلههك بتحسههين الصههوت
والترتيل .
مناقشة التالميذ في أحكام اآليات
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعهههرف معهههاني بعهههض المعهههاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تسهههتمع الطالبهههة لهههتالوة اآليهههات
الكريمة من سورة المزمل.
تذكر كم عدد آيات سورة المزمل.
تحههدد موقههع سههورة المزمههل مههن
المصحف الشريف.
توضهههح أبهههرز المواضهههيع التهههي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمههة
إن وجدت.
تستنبط بعههض اآلداب والعبههر مههن
السورة الكريمة.
توضهههح بعهههض معهههاني الكلمهههات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعهههي أحكهههام التجويهههد التهههي
درستها أثناء التالوة.
تتدرب الطالبههة علههى نطههق بعههض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تهههالوة اآليهههات الكريمهههة تهههالوة
مجودة.

رقم الوحدة:
عدد الحصص:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :سميت بهذا االسم ألنها ذُكر فيها أوصاف الجن وأحوالهم وطوائفهم وأيضا سورة (قُ ْل أ ُ ْو ِح َي إَلَى).
العنوان  /تالوة سورة الجن

نواتج التعلم للوحدة

يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تراعي آداب التالوة.
⚫ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
⚫ تذكر كم عدد آيات سورة الجن.
⚫ تحدد موقع سورة الجن من المصحف الشريف.
⚫ توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
⚫ تعدد بعض فضائل سورة الجن.
⚫ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
⚫ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة.
⚫ توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات.
⚫ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة..
األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:
 oتعالج السورة أصول العقيدة اإلسالمية "الوحدانية ،الرسالة،
البعث ،والجزاء " ومحور السورة يدور حول الجن وما يتعلق بهم
من أمور خاصة ،بدءا من استماعهم للقرآن إلى دخلوهم في
اإليمان ،وقد تناولت السورة بعض األنباء العجيبة الخاصة بهم:
كاستراقهم للسمع ،ورميهم بالشهب المحرقة ،وإطالعهم على
بعض األسرار الغيبية ،إلى غير ذلك من األخبار المثيرة.
 oعن عبد اهلل بن عباس قال :انطلق النبي في طائفة من أصحابه إلى
سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأُرسلت
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا :مال لكم؟
فقالوا :حيل بيننا وبين خبر السماء وأُرسلت علينا الشهب قالوا:
ما حال بينكم وبين خبر السماء إال شئ حدث فاضربوا مشارق
االرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء
فانصرف اولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي وهو بنخلة
عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صالة الفجر فلما
سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا :هذا واهلل الذي حال بينكم وبين
خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا ":يا قومنا إنا
سمعنا قرأنا عجبا يهد إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
" فأنزل اهلل على نبيه" قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن "
(البخاري).

األسئلة األساسية

س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة الجن؟
 :حددي موقع سورة الجن من المصحف الشريف.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
o

التالوة الصحيحة المجودة لآليات.

o

اكتساب اتجاهات وقيم في مجال تالوة القرآن الكريم.

o

أحكام تجويدية من اآليات.

o

تالوة اآليات تالوة مجودة.

o

معاني بعض الكلمات.

o

تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.

o

توجيهات وإرشادات لآليات.

o

تكوين اتجاه إيجابي نحو

o

بيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية -
تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيهه الطالبهات للههدف مهن الهدرس مهن خهالل
االتقان في تالوة آيات القران الكريم
أعرض على الطالبات تسهجيل صهوتي لهتالوة اآليهات الكريمهة
من من سورة الجن .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة الجن
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولهة
تقليد القهارئ حتهى يهتم لههن االسهتيعاب التهام للهتالوة بصهورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مراعيا الترتيهل الجيهد
وحسن الصوت .
عههرض جههدول لههبعض الكلمههات التههي يصههعب علههى التلميههذات
نطقها وتدريب التلميذات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطهق بعهض الكلمهات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تهم اسهتيعابه
حيث أطلهب مهنهن نطهق الكلمهات بطريقهة صهحيحة تتفهق مهع
طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة بصورة
صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
جهههرا وبشههكل فههردي ،حيههث تقههوم كههل طالبههة بههتالوة اآليههات
الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كهل طالبهات الصهف
التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديههد الطالبههات مههن بعههدي عههدة مههرات  .مههع المههرور بينههيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تقسيم الطالبات إلى خمس مجموعات للتالوة الجماعية .
تشههجيع الجميههع علههى حسههن األداء وذلههك بتحسههين الصههوت
والترتيل .
مناقشة التالميذ في أحكام اآليات
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعهههرف معهههاني بعهههض المعهههاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تسهههتمع الطالبهههة لهههتالوة اآليهههات
الكريمة من سورة الجن.
تذكر كم عدد آيات سورة الجن.
تحهههدد موقهههع سهههورة الجهههن مهههن
المصحف الشريف.
توضهههح أبهههرز المواضهههيع التهههي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمههة
إن وجدت.
تستنبط بعههض اآلداب والعبههر مههن
السورة الكريمة.
توضهههح بعهههض معهههاني الكلمهههات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعهههي أحكهههام التجويهههد التهههي
درستها أثناء التالوة.
تتدرب الطالبههة علههى نطههق بعههض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تهههالوة اآليهههات الكريمهههة تهههالوة
مجودة.

رقم الوحدة:
عدد الحصص:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :سميت بهذا االسم ألنها ُخصتْ بذكر قصة نوح منذ بداية الدعوة حتى الطوفان وهالك المكذبين .
سميت أيضا " إنا أرسلنا نوح".
و ُ
العنوان  /تالوة سورة نوح

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تراعي آداب التالوة.
⚫ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
⚫ تذكر كم عدد آيات سورة نوح.
⚫ تحدد موقع سورة نوح من المصحف الشريف.
⚫ توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
⚫ تعدد بعض فضائل سورة نوح.
⚫ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
⚫ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
⚫ توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
⚫ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
األفهام الثابتة
س
ستفهم المتعلمات:
س
س
س
س
س
س
س
س

 oتعنى السورة بأصول العقيدة ،وتثبيت قواعد اإليمان ،وقد
تناولت السورة تفصيال قصة شيخ األنبياء نوح ،من بدء
دعوته حتى نهاية حادثة الطوفان التي أغرق اهلل بها
المكذبين من قومه ،ولهذا سميت " سورة نوح " ،وفي
السورة بيان لسنة اهلل تعالى في األمم التي انحرفت عن دعوة
اهلل ،وبيان لعاقبة المرسلين ،وعاقبة المجرمين في شتى
العصور واألزمان.

المعارف

األسئلة األساسية
 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة نوح؟
 :حددي موقع سورة نوح من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة نوح.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.

o

اكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

 oأحكام تجويدية من اآليات.

o

تالوة اآليات تالوة مجودة.

 oمعاني بعض الكلمات.

o

تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.

 oتوجيهات وإرشادات لآليات.

o

تكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.

o

بيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية -
تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيهه الطالبهات للههدف مهن الهدرس مهن خهالل
االتقان في تالوة آيات القران الكريم
أعرض على الطالبات تسهجيل صهوتي لهتالوة اآليهات الكريمهة
من من سورة نوح .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة نوح
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولهة
تقليد القهارئ حتهى يهتم لههن االسهتيعاب التهام للهتالوة بصهورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مراعيا الترتيهل الجيهد
وحسن الصوت .
عههرض جههدول لههبعض الكلمههات التههي يصههعب علههى التلميههذات
نطقها وتدريب التلميذات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطهق بعهض الكلمهات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تهم اسهتيعابه
حيث أطلهب مهنهن نطهق الكلمهات بطريقهة صهحيحة تتفهق مهع
طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة بصورة
صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
جهههرا وبشههكل ف هردي ،حيههث تقههوم كههل طالبههة بههتالوة اآليههات
الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كهل طالبهات الصهف
التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديههد الطالبههات مههن بعههدي عههدة مههرات  .مههع المههرور بينههيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تقسيم الطالبات إلى خمس مجموعات للتالوة الجماعية .
تشههجيع الجميههع علههى حسههن األداء وذلههك بتحسههين الصههوت
والترتيل .
مناقشة التالميذ في أحكام اآليات
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعهههرف معهههاني بعهههض المعهههاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تسهههتمع الطالبهههة لهههتالوة اآليهههات
الكريمة من سورة نوح.
تذكر كم عدد آيات سورة نوح.
تحهههدد موقهههع سهههورة نهههوح مهههن
المصحف الشريف.
توضهههح أبهههرز المواضهههيع التهههي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمههة
إن وجدت.
تستنبط بعههض اآلداب والعبههر مههن
السورة الكريمة.
توضهههح بعهههض معهههاني الكلمهههات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعهههي أحكهههام التجويهههد التهههي
درستها أثناء التالوة.
تتدرب الطالبههة علههى نطههق بعههض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تهههالوة اآليهههات الكريمهههة تهههالوة
مجودة.

رقم الوحدة:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :سميت بهذا االسم ألنها تَ َ
سميت بهذا
ض ُّمن على وصف حالة المالئكة في عروجها إلى السماء  ،ف ُ
َ
سائِل ) .
سأ َل َ
االسم  ،وتسمى أيضا سورة ( َ
العنوان  /تالوة سورة المعارج
عدد الحصص:

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تراعي آداب التالوة.
⚫ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
⚫ تذكر كم عدد آيات سورة المعارج.
⚫ تحدد موقع سورة المعارج من المصحف الشريف.
⚫ توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
⚫ تعدد بعض فضائل سورة المعارج.
⚫ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
⚫ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة.
⚫ توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات.
⚫ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
األفهام الثابتة
س
ستفهم المتعلمات:
 oتعالج السورة أصول العقيدة االسالمية ،وقد تناولت الحديث
عن القيامة وأهوالها واآلخرة وما فيها من سعادة وشقاوة،
ورآية ونصب وعن أحوال المؤمنين والمجرمين في دار
الجزاء والخلود ،والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة
هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور،
واستهزاؤهم بدعوة الرسول.
 oنزلت في النضر بن الحرث حين قال:اللهم إن كان هذا هو
الحق من عندك ...فدعا على نفسه وسأل العذاب فنزل به ما
سأل يوم بدر فقتل صبرا ونزل فيه سأل سائل بعذاب واقع.

س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

األسئلة األساسية
 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة المعارج.
 :حددي موقع سورة المعارج من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة المعارج .

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
o

التالوة الصحيحة المجودة لآليات.

o

اكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

o

أحكام تجويدية من اآليات.

o

تالوة اآليات تالوة مجودة.

o

معاني بعض الكلمات.

o

تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.

o

توجيهات وإرشادات لآليات.

o

تكوين اتجاه إيجابي نحو تدبر معاني القرآن الكريم.

o

بيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية -
تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيهه الطالبهات للههدف مهن الهدرس مهن خهالل
االتقان في تالوة آيات القران الكريم
أعرض على الطالبات تسهجيل صهوتي لهتالوة اآليهات الكريمهة
من من سورة المعارج .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة المعارج
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولهة
تقليد القهارئ حتهى يهتم لههن االسهتيعاب التهام للهتالوة بصهورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مراعيا الترتيهل الجيهد
وحسن الصوت .
عههرض جههدول لههبعض الكلمههات التههي يصههعب علههى التلميههذات
نطقها وتدريب التلميذات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطهق بعهض الكلمهات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تهم اسهتيعابه
حيث أطلهب مهنهن نطهق الكلمهات بطريقهة صهحيحة تتفهق مهع
طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة بصورة
صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
جهههرا وبشههكل فههردي ،حيههث تقههوم كههل طالبههة بههتالوة اآليههات
الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كهل طالبهات الصهف
التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديههد الطالبههات مههن بعههدي عههدة مههرات  .مههع المههرور بينههيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تقسيم الطالبات إلى خمس مجموعات للتالوة الجماعية .
تشههجيع الجميههع علههى حسههن األداء وذلههك بتحسههين الصههوت
والترتيل .
مناقشة التالميذ في أحكام اآليات
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعهههرف معهههاني بعهههض المعهههاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تسهههتمع الطالبهههة لهههتالوة اآليهههات
الكريمة من سورة المعارج.
تذكر كم عدد آيات سورة المعارج.
تحههدد موقههع سههورة المعههارج مههن
المصحف الشريف.
توضهههح أبهههرز المواضهههيع التهههي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمههة
إن وجدت.
تستنبط بعههض اآلداب والعبههر مههن
السورة الكريمة.
توضهههح بعهههض معهههاني الكلمهههات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعهههي أحكهههام التجويهههد التهههي
درستها أثناء التالوة.
تتدرب الطالبههة علههى نطهق بعههض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تهههالوة اآليهههات الكريمهههة تهههالوة
مجودة.

رقم الوحدة:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :سميت بهذا االسم ألنها تَ َ
سميت بهذا
ض ُّمن على وصف حالة المالئكة في عروجها إلى السماء  ،ف ُ
َ
سائِل ) .
سأ َل َ
االسم  ،وتسمى أيضا سورة ( َ
العنوان  /تالوة سورة الحاقة
عدد الحصص:

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تراعي آداب التالوة.
⚫ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
⚫ تذكر كم عدد آيات سورة الحاقة.
⚫ تحدد موقع سورة الحاقة من المصحف الشريف.
⚫ توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
⚫ تعدد بعض فضائل سورة الحاقة.
⚫ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
⚫ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة.
⚫ توضح بعض معاني الكلمات الغريبة في اآليات.
⚫ تراعي أحكام التجويد أثناء التالوة.
األفهام الثابتة
س
ستفهم المتعلمات:
 oتعالج السورة أصول العقيدة االسالمية ،وقد تناولت الحديث
عن القيامة وأهوالها واآلخرة وما فيها من سعادة وشقاوة،
ورآية ونصب وعن أحوال المؤمنين والمجرمين في دار
الجزاء والخلود ،والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة
هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشور،
واستهزاؤهم بدعوة الرسول.
 oنزلت في النضر بن الحرث حين قال:اللهم إن كان هذا هو
الحق من عندك ...فدعا على نفسه وسأل العذاب فنزل به ما
سأل يوم بدر فقتل صبرا ونزل فيه سأل سائل بعذاب واقع.

س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

األسئلة األساسية
 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة المعارج.
 :حددي موقع سورة المعارج من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة المعارج .

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
o

التالوة الصحيحة المجودة لآليات.

o

اكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

o

أحكام تجويدية من اآليات.

o

تالوة اآليات تالوة مجودة.

o

معاني بعض الكلمات.

o

تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.

o

توجيهات وإرشادات لآليات.

o

تكوين اتجاه إيجابي نحو تدبر معاني القرآن الكريم.

o

بيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة قصة من السورة.
عمل مطوية عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية -
تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيهه الطالبهات للههدف مهن الهدرس مهن خهالل
االتقان في تالوة آيات القران الكريم
أعرض على الطالبات تسهجيل صهوتي لهتالوة اآليهات الكريمهة
من من سورة الحاقة .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة الحاقة
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولهة
تقليد القهارئ حتهى يهتم لههن االسهتيعاب التهام للهتالوة بصهورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مراعيا الترتيهل الجيهد
وحسن الصوت .
ع هرض جههدول لههبعض الكلمههات التههي يصههعب علههى التلميههذات
نطقها وتدريب التلميذات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطهق بعهض الكلمهات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تهم اسهتيعابه
حيث أطلهب مهنهن نطهق الكلمهات بطريقهة صهحيحة تتفهق مهع
طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة بصورة
صحيحة.
أطلب من الطالبات تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
جهههرا وبشههكل فههردي ،حيههث تقههوم كههل طالبههة بههتالوة اآليههات
الكريمة على حدة وبشكل متعاقب حتى يتم كهل طالبهات الصهف
التالوة لمرة واحدة وبشكل متقن.
ترديههد الطالبههات مههن بعههدي عههدة مههرات  .مههع المههرور بينههيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
تقسيم الطالبات إلى خمس مجموعات للتالوة الجماعية .
تشههجيع الجميههع علههى حسههن األداء وذلههك بتحسههين الصههوت
والترتيل .
مناقشة التالميذ في أحكام اآليات
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تعهههرف معهههاني بعهههض المعهههاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة.
تسهههتمع الطالبهههة لهههتالوة اآليهههات
الكريمة من سورة الحاقة.
تذكر كم عدد آيات سورة الحاقة.
تحههدد موقههع سههورة الحاقههة مههن
المصحف الشريف.
توضهههح أبهههرز المواضهههيع التهههي
ناقشتها السورة الكريمة.
تذكر أسباب نزول اآليات الكريمههة
إن وجدت.
تستنبط بعههض اآلداب والعبههر مههن
السورة الكريمة.
توضهههح بعهههض معهههاني الكلمهههات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تراعهههي أحكهههام التجويهههد التهههي
درستها أثناء التالوة.
تتدرب الطالبههة علههى نطههق بعههض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تهههالوة اآليهههات الكريمهههة تهههالوة
مجودة.

رقم الوحدة:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ

العنوان  /حفظ سورة النبأ
عدد الحصص:

ث التِي َ
طال َما أَ ْنك ََر َها ال ُمش ِْركُونَ .
ت َ
ع ِقي َد ِة البَ ْع ِ
ور ِة َح ْو َل إِثْبَا ِ
ُور ِمحْ َو ُر ال ُّ
س َ
الفكرة الكبرى :يَد ُ

نواتج التعلم للوحدة

يتوقع من الطالبة أن:
 oتراعي آداب التالوة.
 oتتلو آيات السورة تالوة مجودة.
 oتذكر كم عدد آيات سورة النبأ.
 oتحدد موقع سورة المدثر من المصحف الشريف.
 oتوضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
 oتعدد بعض فضائل سورة النبأ.
 oتذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
 oتستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
 oتوضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
 oتراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
 oتحفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.
األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:
 oأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال :لما
بُعث النبي جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت (عمَّ
يتساءلون * عن النبأ العظيم ).

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة.................
و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة النبأ؟
 :حددي موقع سورة النبأ من المصحف الشريف.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.

 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال تالوة القرآن الكريم.

 oأحكام تجويدية من اآليات.

 oتالوة اآليات تالوة مجودة.

 oمعاني بعض الكلمات.
 oتوجيهات وإرشادات لآليات.

 oتعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة.

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيه الطالبات للهدف من الدرس من
خالل االتقان في حفظ آيات القران الكريم
كتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس
الجديد ونهايته كتمهيد إلثارة انتباه التلميذات وهي ما
تسمى بالتهيئة الحافزة .
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام
التجويد وفضل تالوة القرآن الكريم وذكر أسباب نزول
السورة إن وجدت والمعنى العام لآليات أو قصة تحوي
عبرة أو عظة .
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي ألحد كبار قراء
القرآن الكريم يقوم بتالوة اآليات الكريمة من من سورة
النبأ .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة النبأ
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة
والترديد خلف القارئ حتى يتم لهن االستيعاب التام
للتالوة بصورة صحيحة.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن
فيما تم استيعابه حيث أطلب منهن نطق الكلمات بطريقة
صحيحة تتفق مع طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة
بصورة صحيحة.
ترديد الطالبات من بعدي عدة مرات  .مع المرور بينيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
مراجعة الطالب ومتابعة حفظهم لأليات بصورة صحيحة
ومجودة.
تعليم التلميذ طريقة الحفظ الصحيحة لاليات القرآنية.
متابعة حفظ الطالبات وتصحيح األخطاء إن وجدت
وتشجيعهم على الحفظ بإتقان لاليات الكريمة

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

حل أنشطة الكتاب المدرسي
واألنشطة المتعلقة بموضوع
الوحدة.
تراعي آداب التالوة.
تستمع الطالبة لتالوة اآليات
الكريمة من سورة النبأ.
تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
يستمع الطالب إلى المقطع المرا ِد
حف ُ
ظه من المعلم.
يكرر الطالب عملية السماع خمس
مرات.
يحفظ الطالب كل آية وحدها،
ويكررها حتى يتقنها.
يربط الطالب اآلية األولى بالثانية،
ويكررهما حتى االتقان.
يربط الطالب اآليتين األولى والثانية
بالثالثة ،ويكررها حتى االتقان،
وهكذا حتى يتم حفظ المقطع.
يكرر الطالب المقطع كامال بعد
حفظه حتى يتقنه.
عرض الطالب المقطع على المعلم
باتقان..

رقم الوحدة:
الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبر .:

العنوان  /حفظ سورة المرسالت
عدد الحصص:

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتراعي آداب التالوة.
 oتتلو آيات السورة تالوة مجودة.
 oتذكر كم عدد آيات سورة المرسالت.
 oتحدد موقع سورة المرسالت من المصحف الشريف.
 oتوضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
 oتعدد بعض فضائل سورة المرسالت.
 oتذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
 oتستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
 oتوضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
 oتراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.
 oتحفظ اآليات الكريمة حفظاً متقناً.
األفهام الثابتة
ستفهم المتعلمات:
 oتتحدث السورة عن بعض جوانب من شخصية الرسول
األعظم ولهذا سميت سورة المدثر.
 oعن جابر قال :حدثنا رسول اهلل فقال جاورت بحراء شهرا
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الواد فنوديت
فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى فلم أر أحدا ثم
نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرض في العراء يعنى
جبريل عليه السالم فقلت دثروني دثروني فصبّوا علىّ ماء
باردا فأنزل اهلل عز وجل "ياأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
وثيابك فطهر" (البخاري).

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرزي الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة  .................و ...............
.
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات .
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف .
 :كم عدد آيات سورة المدثر؟
 :حددي موقع سورة المدثر من المصحف الشريف .
 :عددي بعض فضائل سورة المدثر.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:

ستعرف المتعلمات:
 oالتالوة الصحيحة المجودة لآليات.

 oاكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

 oأحكام تجويدية من اآليات.

 oتالوة اآليات تالوة مجودة.

 oمعاني بعض الكلمات.
 oتوجيهات وإرشادات لآليات.

 oتعرف معاني بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.
 oتكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.
 oبيان توجيهات وإرشادات اآليات.

o

ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة.

أدلة أخر
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

أمهد للدرس بتوجيه الطالبات للهدف من الدرس من
خالل االتقان في حفظ آيات القران الكريم
كتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس
الجديد ونهايته كتمهيد إلثارة انتباه التلميذات وهي ما
تسمى بالتهيئة الحافزة .
أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام
التجويد وفضل تالوة القرآن الكريم وذكر أسباب نزول
السورة إن وجدت والمعنى العام لآليات أو قصة تحوي
عبرة أو عظة .
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي ألحد كبار قراء
القرآن الكريم يقوم بتالوة اآليات الكريمة من من سورة
المرسالت .
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة المرسالت
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة
والترديد خلف القارئ حتى يتم لهن االستيعاب التام
للتالوة بصورة صحيحة.
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أقوم بمناقشتهن
فيما تم استيعابه حيث أطلب منهن نطق الكلمات بطريقة
صحيحة تتفق مع طريقة النطق الصحيحة،
تدريب الطالبات على نطق الكلمات في اآليات الكريمة
بصورة صحيحة.
ترديد الطالبات من بعدي عدة مرات  .مع المرور بينيهم
والتأكد من معرفتهن لمكان اآلية .
مراجعة الطالب ومتابعة حفظهم لأليات بصورة صحيحة
ومجودة.
تعليم التلميذ طريقة الحفظ الصحيحة لاليات القرآنية.
متابعة حفظ الطالبات وتصحيح األخطاء إن وجدت
وتشجيعهم على الحفظ بإتقان لاليات الكريمة

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

حل أنشطة الكتاب المدرسي
واألنشطة المتعلقة بموضوع
الوحدة.
تراعي آداب التالوة.
تستمع الطالبة لتالوة اآليات
الكريمة من سورة المرسالت.
تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
يستمع الطالب إلى المقطع المرا ِد
حف ُ
ظه من المعلم.
يكرر الطالب عملية السماع خمس
مرات.
يحفظ الطالب كل آية وحدها،
ويكررها حتى يتقنها.
يربط الطالب اآلية األولى بالثانية،
ويكررهما حتى االتقان.
يربط الطالب اآليتين األولى والثانية
بالثالثة ،ويكررها حتى االتقان،
وهكذا حتى يتم حفظ المقطع.
يكرر الطالب المقطع كامال بعد
حفظه حتى يتقنه.
عرض الطالب المقطع على المعلم
باتقان..

مسرد الليزر 1

عنوان الوحدة :سورة المدثر
الحصة
األولى
الفصل
الثانية

المكون

الهدف

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )1إلى اآلية ()4

تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )5إلى اآلية ()8

الثالثة
تالوة سورة المدثر من اآلية
( )9إلى اآلية ()12
الرابعة
تالوة سورة المدثر من اآلية
( )13إلى اآلية ()16
الخامسة
تالوة سورة المدثر من اآلية
( )17إلى اآلية ()20
السادسة
تالوة سورة المدثر من اآلية
( )21إلى اآلية ()24
السابعة
تالوة سورة المدثر من اآلية
( )25إلى اآلية ()28

تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات
تالوة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة – ذكر معاني
الكلمات الجديدة التي وردت
باآليات

المهارة

التالوة – التذكر

التالوة – التذكر

التالوة – التذكر
التالوة – التذكر

التالوة – التذكر

التالوة – التذكر

التالوة – التذكر

إستراتيجية التدريس
التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

التعلم الذاتي

اإلجراءات

أداة التقويم

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

تكليف منزلي

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

أوراق قياس

المصحف الشريف – الجزء التاسع
والعشرين

تكليف منزلي

مسرد الليزر 2
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

عدد
الحصص

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات واألنشطة

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )1إلى اآلية ()4

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )5إلى اآلية ()8

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )9إلى اآلية ()12

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )13إلى اآلية ()16

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )17إلى اآلية ()20

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )21إلى اآلية ()24

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

تالوة سورة المدثر من اآلية
( )25إلى اآلية ()28

تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة –
ذكر معاني الكلمات الجديدة التي وردت باآليات

حصة

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء التاسع والعشرين

أداة التقويم
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي
المالحظة –
أوراق قياس
– تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

وحدات الملك عبدهللا – الليزر

الصف
الدرس
ملخص الوحدة

الثالث االبتدائي

القرآن الكريم

المــــادة

تالوة سورة المدثر
الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلم الوحدة

األهداف الرئيسية

األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

يتوقع من التلميذة في نهاية هذه الوحدة أن:
• تراعي آداب التالوة.
• تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
• تذكر كم عدد آيات سورة المدثر.
• تحدد موقع سورة المدثر من المصحف الشريف.
• توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
• تعدد بعض فضائل سورة المدثر.
• تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
• تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
• توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
• تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.

الفكرة الكبرى:
سُميت بهذا االسم ألن المرتكز األساسى دار حول الرسول فناداه اهلل
بحالته وهى التدثر بالثوب فوصف بحالته.
ستفهم التلميذة أن:
 تتحدث السورة عن بعض جوانب من شخصية الرسول األعظم ولهذاسميت سورة المدثر.
 عن جابر قال :حدثنا رسول اهلل فقال جاورت بحراء شهرا فلماقضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادى فنوديت فنظرت أمامى
وخلفى وعن يمينى وعن شمالى فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي
فإذا هو على العرض في العراء يعنى جبريل عليه السالم فقلت
دثروني دثروني فصبّوا علىّ ماء باردا فأنزل اهلل عز وجل " ياأيها
المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر" (البخاري).

األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س
س
س

 :ما آداب تالوة القرآن الكريم؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة .................و................
 :استخرجي حكماً تجويدياً من هذه اآليات.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة المدثر؟
 :حددي موقع سورة المدثر من المصحف الشريف.
 :عددي بعض فضائل سورة المدثر.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ستعرف التلميذة:

ستكون التلميذة قادرة على:
▪ اكتساب اتجاهات وقيم في مجال آداب تالوة القرآن الكريم.

▪

التالوة الصحيحة المجودة لآليات.

▪ تالوة اآليات تالوة مجودة.

▪

أحكام تجويدية من اآليات.

▪ تعريف بعض المعاني وأسباب النزول إن وجدت.

▪

معاني بعض الكلمات.

▪ تكوين اتجاه إيجابي نحو حب تالوة القرآن الكريم.

▪

توجيهات وإرشادات لآليات.

▪ بيان توجيهات وإرشادات اآليات.
▪ ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات.

الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

▪ كتابة قصة
من السورة.
▪ عمل مطوية
عن أهم
التوجيهات
واإلرشادات
التي
تضمنتها
اآليات
الكريمة.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات.

من خالل األدلة
التالية:
▪ النشاط المنزلي.
▪ اختبارات فجائية
قصيرة.
▪ التذكير
األكاديمي.
▪ المفكرات.
▪ كتابة تلخيص.
▪ اختبارات طويلة.
▪ المالحظات.
▪ تقويم ذاتي.

القدرة على تنفيذ
المهمات األدائية
المطلوبة منها،
يتم التقييم من
خالل جدول
المتابعة المعد
(مبتدئ  -نام –
كفء – متميز).

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية
▪ مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد ونهايته
كتمهيد إلثارة انتباه التلميذات وهي ما تسمى بالتهيئة الحافزة.
▪ أبدأ بذكر بعض آداب تالوة القرآن الكريم وبعض أحكام التجويد وفضل تالوة القرآن
الكريم وذكر أسباب نزول السورة إن وجدت والمعنى العام لآليات أو قصة تحوي عبرة
أو عظة.
▪ أقوم بابراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.
▪ تقسيم التلميذات لعدة مجموعات وتحديد مهمة لكل فرد في هذه المجموعة.
▪ تالوة نموذجية لآليات من (المعلمة أو شريط تسجيل أو سي دي كمبيوتر) ومتابعة
جميع التلميذات بوضع اإلصبع تحت الكلمة التي تتلى.
▪ إعادة تالوة اآليات مع ترديد اآليات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى مقاطع
صغيرة ليستطعن التلميذات الترديد.
▪ تالوة التلميذات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز السبورة وترتيبها على
النحو التالي:
▪ كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع
التلميذات.
▪ عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على التلميذات نطقها وتدريب التلميذات عليها.
▪ جدول الكلمات ومعناها.
▪ جدول للمقارنة بين كلمتين.
▪ تالوة تلميذة من كل مجموعة لآليات المعروضة على السبورة ومناقشة المجموعات
في ذلك.
▪ توزيع بروشور فيه مختصر لآلداب التالوة ومعاني اآليات وأحكام التجويد الواردة فيها
وأسباب النزول وتوجيهات وإرشادات اآليات.
▪ تدريب التلميذات على الكلمات التي يصعب عليهن تالوتها من خالل الجدول الموجود
على السبورة.
▪ مناقشة التلميذات في المعنى العام لآليات.
▪ تالوة تلميذة بعد األخرى من كل مجموعة وتصويب األخطاء لها من قبل تلميذة محددة
من المجموعة مع التوجيه للجميع.
▪ مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات.
▪ عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل التلميذات بالتبادل فيما بينهن مع
توجيههن للتدرب على التقويم الذاتي.
▪ في النهاية أطلب من التلميذات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن
الكريم عن أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة.

ستقوم التلميذة بما يأتي

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ستقوم المعلمة بما
يأتي

المناقشة والحوار ▪ .تقديم التمهيد.
▪ تحديد
كتابة البحث.
إستراتيجية
عمل مطوية.
التدريس (تعلم
كتابة قصة.
تعاوني – طريقة
تنفيذ نشاطات كتابي
إلقائية – تعلم
الطالب والنشاط.
نشط – حوار
حل أوراق العمل.
ومناقشة –
المشاركة في رسم
تفكير ناقد.
خرائط ذهنية أو
▪ تالوة نموذجية
خرائط مفاهيم.
للنصوص.
جمع المعلومات.
▪ التعزيز المناسب.
▪ تقسيم
المجموعات.
▪ إعداد أورق
العمل.
▪ إعداد الخرائط
الذهنية وخرائط
المفاهيم.

التوقعات

عناصر قصة

األسلوب

المحتوى

مبتدئ

نام

استوفت أغلب
استوفت بعض
عناصر القصة
عناصر القصة
ولم يكن الربط
وافتقدت إلى
بين عناصره على
الربط بين
درجة واحدة من
عناصره
القوة
اختارت األسلوب
اختارت األسلوب
المباشر في كتابة
المباشر في
القصة مع نوع
كتابة القصة
من التشويق
تناولت جانب
واحد من
الموضوع

تناولت أغلب
جوانب الموضوع

كفء

متميز

استوفت جميع عناصر القصة ولم يكن
الربط بين عناصره على درجة واحدة
من القوة

استوفت جميع عناصر القصة
وكان الربط بين جميع العناصر
واضح وبنفس القوة

اختارت األسلوب المشوق في كتابة
القصة وابتعدت عن األسلوب المباشر

اختارت األسلوب المشوق في
كتابة القصة وابتعدت عن
المباشرة

تناولت جميع جوانب وأوجه الموضوع

تناولت جميع جوانب وأوجه
الموضوع بدقة متناهية

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

الطريقة البنائية – وسائل

اليـوم
التاريخ
الحصة

المادة/الصف
موضوع الدرس
التمهيد

القرآن الكريم 3ب
تالوة سورة المدثر من آية ( )1إلى آية (.)10
ما معنى المدثر؟

استراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

األحد

الوسائل المساعدة

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.

األهداف السلوكية

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

التقويم

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 تبين التلميذة شدة يوم القيامة
أن تستنتج التلميذة مضمون اآليات الكريمة.
أن توضح التلميذة بعض مظاهر الجمال في
اآليات الكريمة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تقدر التلميذة نعمة القرآن الكريم.

((المدثر(مكية)))56
يا أيُّها المُدَّثِّرُ{ }1قُم فأنذِر{ }2وربَّك فكبِّر{ }3وثِيابك فطهِّر{}4
والرُّجز فاهجُر{ }5وال تمنُن تستكثِرُ{ }6ولِربِّك فاصبِر{ }7فإِذا
نُقِر فِي النَّاقُورِ{ }8فذلِك يومئِذٍ يومٌ عسِيرٌ{ }9على الكافِرِين
غي ُر يسِيرٍ{}10
بعض معاني الكلمات :
المُدَّثِّرُ :المتغطي بثيابه.
الرُّجز :عبادة األصنام.
النَّاقُورِ :الصور الذي ينفخ فيه.
عسِيرٌ :شديد.
شرح اآليات  :أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة،
قم من مضجعك قيام عز وتصميم ،وحذر الناس من عذاب اهلل إن
لم يؤمنوا ،وفي هذا النداء مالطفة في الخطاب ،من الكريم إلى
الحبيب ،إذ ناداه بوصفه ولم يقل يا محمد ليستشعر اللين
والمالطفة من ربه.
عظم ربك ،وخصه بالتمجيد والتقديس ،وأفرده بالعظمة
والكبرياء ،فليس هناك من هو أكبر من اهلل ،فال ينبغي أن يقرب
إلى الرسول بأحد من الخلق ،وال أن يرهب سوى اهلل ،فإن كل
كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه.
وطهر ثيابك من النجاسات والمستقذرات ،فإن المؤمن طيب
طاهر ،ال يليق منه أن يحمل الخبيث ،واترك عبادة األصنام
واألوثان ،وال تعط الناس عطاء وتستكثره ،ألن الكريم يستقل ما
يعطي وإن كان كثيرا.
بعض مظاهر الجمال  :الطباق بين (عسِيرٌ ،يسِيرٍ).

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
أختار التلميذات الواحدة تلو األخرى حتى يرتلن اآليات وانتبه للتلميذات
الالتي يواجهن صعوبات في القراءة وأعمل على معالجته.
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 أختار
المقال المميز وأبرز مجهود صاحبته وأكافئها.
أعقد حلقة نقاش أتبادل فيها الدور مع التلميذات في الحديث حول شدة
وهول يوم القيامة ،وذلك بعد شرح مبسط ومفسر لمضمون الحوار ،وأقوم
بإثابة التلميذة األكثر طالقة واألكثر قدرة على التعبير.
ألقي الضوء على مضمون اآليات القرآنية وأشرحه بإسهاب ،ثم أدع
المجال للتلميذات للتعبيرعن المضمون كما فهمن وأتركهن على سجيتهن
يتحدثن وأراقب فكرهن فقد يتسرب لهن مفاهيم خاطئة ومغايرة ،ثم أجمل
بعد ذلك ما ورد في مقال بسيط أتشارك به بالنيابة عن تلميذات الفصل في
مجلة المدرسة.

اتلِ اآليات تالوة صحيحة مجودة ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.
انصتي للمعلمة أثناء تفسيرها لمعاني
الكلمات الواردة في اآليات.
استمعي لشرح المعلمة لمضمون اآليات
الكريمة.
بيني شدة يوم القيامة.
استنتجي مضمون اآليات الكريمة.
وضحي بعض مظاهر الجمال في اآليات
الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

الواجب

طريقة المسرد – وسائل

المادة  :القرآن الكريم
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث االبتدائي

المهارة

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت
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-7اإللقاء ( )
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-1الترتيب(

الوسيلة

( المكون ) موضوع
الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

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 تبين التلميذة شدة يوم القيامة
أن تستنتج التلميذة مضمون اآليات
الكريمة.
أن توضح التلميذة بعض مظاهر
الجمال في اآليات الكريمة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تقدر التلميذة نعمة القرآن
الكريم.
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 تبين التلميذة شدة التهديد القرآني
للكفار.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تقدر التلميذة نعمة القرآن الكريم.

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

اتل اآليات تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء
التالوة.
انصتي للمعلمة أثناء تفسيرها
لمعاني الكلمات الواردة في
اآليات.
استمعي لشرح المعلمة لمضمون
اآليات الكريمة.
بيني شدة يوم القيامة.
استنتجي مضمون اآليات
الكريمة.
وضحي بعض مظاهر الجمال في
اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
اتل اآليات تالوة صحيحة مجودة
ومرتلة.
طبقي األحكام التجويدية أثناء
التالوة.
انصتي للمعلمة أثناء تفسيرها
لمعاني الكلمات الواردة في
اآليات.
استمعي لشرح المعلمة لمضمون
اآليات الكريمة.
بيني شدة التهديد القرآني للكفار.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الصف

المــــادة

الثالث ابتدائي

القرآن الكريم

األحد

اليـوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

سورة المدثر

ملخص الوحدة

َّللاُ ۚ ه َُو أ َ ْه ُل الت َّ ْق َو ٰى َوأ َ ْه ُل
اآليات من (يَا أَيُّهَا ا ْل ُمدَّثِّ ُر إلى قوله تعالى َو َما يَ ْذ ُك ُرونَ إِّ ََّّل أَنْ يَشَا َء َّ
ا ْل َم ْغف َِّر ِّة

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :

الفكرة الكبرى:
القرآن الكريم كتاب هللا مفتاح كل خير في الدنيا واآلخرة تالوة وحفظه عبادة
ستفهم المتعلمات أن :
 هذه السورة اشتملت على توجيهات وإرشادات عظيمة . -القرآن الكريم نبع العلوم ومفتاح النجاح في الدنيا واآلخرة .

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

-

معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام التجويد .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

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

❖
❖
❖
❖

التالوة الصحيحة المجودة لآليات .
أحكام تجويدية من اآليات .
معاني بعض الكلمات .
توجيهات وإرشادات لآليات .

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال حب القرآن الكريم
وتجويده.
تالوة اآليات تالوة مجودة .
تعرف معاني بعض المعاني وأسباب النزول إن
وجدت .
تكوين اتجاه ايجابي على حب تالوة القرآن الكريم.
بيان توجيهات وإرشادات اآليات .
ذكر األحكام التجويدية الواردة في اآليات .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

❖ كتابة قصة
من السورة
. .
❖ إنجاز
مشروع (
كيف تتلو
القرآن
الكريم
وتحفظه
وتجوده ) .
عمل مطوية
عن القرآن
الكريم .

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
اَّلختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة 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 فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة 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 نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم
.

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

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

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في 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 بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدَّلئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة القرآن الكريم للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  30لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  60لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

