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الحشر من اآلية  16إلى اآلية 20
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تالوة سورة الكهف من االية ( )60الي االية ()82
حفظ

الحشر من اآلية  21إلى ااخر السورة

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 :
السورة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

سورة الكهف ( تالوة )  ،سورة الحشر ( حفظ )
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
استراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

أن تقرأ الطالبة هذه اآلايت قراءة منوذجية مرتلة.
⃝

أن تتعرف الطالبة على مفردات هذه اآلايت.

⃝ √ البرجكتر

( األهداف اخلاصة إبحكام اآلايت )
سورة الكهف

 -أن تذكر الطالبة مهمة القرآن .

()20 –1

 أن تبني الطالبة حكم االنتحار . أن تبني الطالبة حكم عبادة غري هللا والسبب يف ذلك. أن تع دددد الطالب ددة مع د د ا مد د األق ددواة الد د قرر ددا ددورةالكهف .

نماذج حسية
⃝

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة

✓ الظهر بالظهر +
الكرسي الساخن +
فرز المفاهيم
أخرى ...................:

أداء التقويم

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

⃝

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي

عنوان الدرس

الفصل

سورة الكهف ()20 –1

الحصة

الوسيلة التعليمية

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ

المادة

األهــداف السلوكيــة
ر ر ر رلا

منوذجية ملتلة.

أن تتعر ررلط الهال ر ررة للر ررب مفر ررل ا
ا

رر

المحتوى
المستوى
ََ َ
ََ هَ
ممارسة من وله تعاىل ( ا حْلَ حم ُد هّلِل ال ي أَنح ر َل َ لَلَرب لَ حرد الحَتَرا َ َ َح َحَي َعر ح
لَهُ َل َو َجا)
إىل ول رره تع رراىل ( إَ هَّنرُر حإ إَ حن يََح َُر ر ُل ا لَلَر رحي َُ حإ يَر حل ُأُر روُ حإ أَ ح يُعَير ر ُد ُ حإ َ
ََ
َن تُر حفلَ ُحوا إَذاً أَبَداً)
ملهت َُ حإ َل ح
القلةنية الَلمية :
تذكر بعض من مفل ا ا

.

الَلم ررة

)

( األ داط اخلاصة إبحَام ا

 -مبررا أن مُمررة القررلةن ر ال ررار أل ر اإميرران اإن ر ار أل ر

 -أن ت ل الهال ة مُمة القلةن .

تذكر

 -أن ت ني الهال ة حَإ االنتحار .

فهم

 -حتر ررلن االنتحر ررار ت ر ر الر ررنفو مر ررن اْلر ررلن اخلر رروط

رر

ذلك.

 -أن تعر ررد الهال ر ررة بعأل ر راً مر ررن األ ر رروا

اليت لرهتا سور الَُن .

فهم
تذكر

الواجب المنزلي

التلمي ا اجمليدا مث األ .
أتو ررن لن ررد ر ر ةي رره أسر ر لر رن مع ررال الَلم ررا

ا

القلةنية.

مث أ وم بتد ين بعض

أحَر ر ر ر ررام

.

س :أذ لي مُمة القلةن ؟
س :بيين حَإ االنتحار ؟

األحَام للب ال ور

ررة أصررحا الَُررن ز تقليررل

اإميرران نق ررانه ز تقليررل التوحيررد ةررلس الجررل

س :بي ر ررين حَ ر ررإ ل ر ررا
ال ب

أن

س :ل ر ررد ي بعأل ر راً م ر ررن األ ر رروا

معتقداً ال عث اجللا .
القلةنية اجلديد

ر رر

ذلك؟

اليت لرهتا سور الَُن؟
حتأل ا

(

س  :ما معىن لمة تلا ر ؟

أ رروم مبنا ررة التلمير ر ا ح ررو األحَ ررام اخلاص ررة منا ر ر ر ر ررة الهر ر ر ر ررة

ر ررو مر ررن أطلررب م ررن التلمي ر ا اس ررتملان األحَررام م ررن ر

لعدم جو لي لقل أ نقل لليُا .
سر ي

ائق

أ مفيررد بعررد أن يررتإ تف ر ا ب ررَ

ةية لةنية إن جد

 تقليل الن و احملمدية بر لالداية بيد

مررن ةلررة الت ررجي

بعررد ا الررتة الفل يررة مررن ر

إأالياً ؟

اب

الغألب اْللمان .
 -بهةن ل ا

أ وم بررتة ا

تررة منوذجيررة بعررد ا الررتة

ش ر ر ر ر ر ررلحاً

(

)

)

ائق

تد ينُا للب ال ور

متي

ال لك

التقـــويــم
س  :اش ر ر ر ر ر ررلح ا

الزمن

م ط.

ات نف ك املنتحل

تلا ر

ال ب

الصف

إجـراءات وعــرض الـدرس

ضعُا

معنا ا

ابخع نف ك

 -أن ت ررني الهال ررة حَ ررإ ل ررا

قرآن

ثالث متوسط

مراجعة الدرس السابق ثم مناقشة الطالب حول سورة (الكهف) مناقشة حوارية

تمهيد الدرس
أن تقر ر ر رلأ الهال ر ر ررة ر ر ر ر ا

طريقة التدريس

املنل

بداية الدرس

اْل ة .

(

)

(

)

(

)

(

)

ائق
ائق
ائق
ائق

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

حفظ سورة الحشر

المادة

القران الكريم

اليوم

اآليات ( ) 4 -1

المكتسبات

قراءة اآلايت – موضوع اآلايت – معاين

التاريخ

الثالث متوسط

والمفردات الجديدة

○

○

الكلمات-تفسري اآلايت– الفوائد واالستنباطات

○

○

السبت

اإلثنين الثالثاء األربعاء

األحد

الحصة

○

○

○

ﺱ ملاذا مسيت سورة احلشر هبذا االسم ؟
إجراءات التعليم و التعلم

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات

بسم هللا الرحمن الرحيم
• أن تقرأ الطالبة اآلايت قراءة
َ
أ
ج الَّ
َّ
أ
ينَ
ذ
ر
خ
أ
َي
ذ
ل
ا
ُو
ه
)
1
(
م
َي
ك
ح
ل
ا
ض َوه َُو ا ألعَ َزي ُز
َ
َ
اوا َ
َ
لِل َما فَي ال َّ
سبَّ َح َ َّ َ
َ 
ت َو َما فَي أاْلَ أر َ
َ
س َم َ
َ
ُ
واألنشطة التالية :
ظنَ أنت ُ أم أَ أن يَ أخ ُر ُجوا َو َ
ب مَ أن َديَ َار َه أم َْل َ َّو َل ا أل َحش َأر َما َ
ظنُّوا أَنَّ ُه أم َمانَعَت ُ ُه أم
َكفَ ُروا مَ أن أَ أه َل ا أل َكتَا َ
صحيحة
أب يُ أخ َربُونَ بُيُوتَ ُه أم ❖ أبدأ بعرض اآلايت على السبورة
َّللاُ مَ أن َحي ُ
أث لَ أم يَ أحت َ َ
ُح ُ
صونُ ُه أم مَ نَ َّ َ
الرع َ
سبُوا َو َقذَ َ
َّللا َفأَتَاهُ ُم َّ
ف فَي قُلُو َب َه ُم ُّ
ب َّ
َار (َ )2ولَ أو ََل أ َ أن َكت َ َ
• أن حتدد الطالبة سبب نزول بَأ َ أيدَي َه أم َوأ َ أيدَي ا أل ُمؤأ مَ نَينَ َفا أعتَبَ ُروا يَا أُولَي أاْل َ أبص َ
َّللاُ َعلَ أي َه ُم ا ألج َََل َء لَعَذَّبَ ُه أم ❖ أقرا اآلايت قراءة جمودة ممثلة للمعىن مث
َ
َ
َّللا ف َإنَّ
فَي ال ُّد أنيَا َولَ ُه أم فَي أاْلخَ َر َة َ
َّللا َو َر ُ
عذَ ُ
َاق َّ َ
اب النَّ َار ( )3ذَ َلكَ َبأنَّ ُه أم شَا ُّقوا َّ َ
سولَهُ َو َم أن يُش ِّ َ
أستمع لقراءة الطالبات واحده بعد اآلخرى
أ
َ
ب ()4
ا
ق
ع
ل
ا
د
َي
د
ش
َ
َّللا
اآلايت
ُ َ َ
َّ َ

•

أن توضح

الطالبة معاين

الكلمات اجلديدة
•

•
•
•

معاني الكلمات:
حصونهم :جمع حصن ،وهو ك ُّل موضع منيع َل يُوصَل إَلى ما في داخله.
والفزع .الجَلء :الخروج من الوطن.

❖ أطلب من الطالبات املشاركة يف حتديد

الرعب :الخوف

• حددي سبب نزول
اآلايت

• وضحي معاين

❖ من خالل عرض جدول معاين الكلمات

• فسري اآلايت

السبورة من أفواه الطالبات

تفسير وفوائد اآليات:
أن تفسر الطالبة اآلايت
َ
ض أي :كل شيء
س َم َوا َ
لِل أي :نزهه ومجده َ ما فَي ال َّ
سبَّ َح َ َّ َ
 اْلية اْلولىَ  :
ت َو َما فَي اْل أر َ
تفسريا سليما
في السماوات واْلرض من المخلوقات من الجن واإلنس والحيوان والنبات والجماد ،كما قال
اجلديدة
س َبي َح ُه أم( اإلسراء اْلية)44 :
س َِّب ُح َبح أَم َد َه َولَك أَن َل ت َ أفقَ ُهونَ ت َ أ
هللا تعالىَ  :و َإ أن مَ أن ش أَيءٍ َإَلَّ يُ َ
❖ أقوم بتقسم الطالبات إىل جمموعات وأطلب
أ
َ وهُ َو ا ألعَ َزيزُ  أي :الغالب الذي َل يمتنع عليه شيء ال َحكَي ُم أي :الذي يقدر اْلشياء
أن تستنتج الطالبة الفوائد
ويشرعها لحكمة.
من كل جمموعة أن تقدم عمل كتايب يتناول
من فوائد هذه اْلية :مشروعية اإلكثار من التسبيح هلل تعالى.
واالستنباطات من اآلايت
النقاط التالية :
ب يعنى يهود بني النضير مَ أن
اْلية الثانية :ه َُو الَّذَي أ َ أخ َر َ
ج الَّ َذينَ َكفَ ُروا مَ أن أ َ أه َل ا أل َكتَا َ
أن تسمع الطالبة اآلايت
َديَ َار َه أم أي :من مساكنهم بالمدينة ْلَ َّو َل ا أل َحش َأر أيْ :لول الجمع ،والمراد حشرهم اْلول  -1سبب نزول اآلايت  -2فضائل اآلايت
إلى أرض الشام ،والحشر الثاني يكون يوم القيامة َ ما َ
ظنَ أنت ُ أم أَ أن يَ أخ ُر ُجوا أي :من المدينة:
أن حترص الطالبة على محد
َّللا أي :وظن بنو النضير  -3تفسري إمجايل لآلايت  -4ما يستفاد منها
وذلك لشدة حصونهم ومناعتها َ و َ
ُ
أ
ظنُّوا أَنَّ ُه أم َمانَعَت ُ ُه أم ُح ُ
صون ُه أم مَ ن َّ َ
هللا تعاىل
أن حصونهم تمنعهم من بأس هللا
التقويم الختامي

• االستماع والتصويب!

موضوع اآلايت مث أسجل املوضوع على

يتعرفن الطالبات على معاين الكلمات

االستماع والتصويب

تقويم الهدف

الواجب المنزلي

االستماع والتصويب

الكلمات اجلديدة؟

تفسريا سليما ؟

• استنتجي الفوائد

واالستنباطات من
اآلايت ؟

• االستماع والتصويب
• رقابة ذاتية !

سورة الكهف

عنوان الدرس
الفصل

الحصة

التاريخ

المكون

الفترة :
الهدف

األنشطة

اال يت يت يت يتيتتما لل يت يت يت يتيتر
الق يتيترآر قيت يتراءة ا علم يتيتة
ق يت يت يت يت يتراءة منوذجي يت يت يت يت يتيتة...
تليها قراءة التلمييتيتذات

سورة
الكهف
()20 –1

•

أن تقرأ الطالبة هذه اآلايت قراءة منوذجية مرتلة.

•

أن تتعرف الطالبة على مفردات هذه اآلايت.

•

( األهداف اخلاصة إبحكام اآلايت )

•

 -أن تذكر الطالبة مهمة القرآن .

•

 -أن تبني الطالبة حكم االنتحار .

•

 -أن تبني الطالبة حكم عبادة غري هللا والسبب يف ذلك.

•  -أن تعدد الطالبة بعضاً من األقوال اليتيتق قرر يتيتا يتيتورة الكهيت
.

ق يتراءة رمر يتيتة ق الق يتراءة
الفرد ة الصحيحة.
مناق يت يت يت يتة التلمييت يت يت يتيتذات
حول موضو اآلايت.
اال يت يت يت يتيتتما لل يت يت يت يتيتر
الق يتيترآر قيت يتراءة ا علم يتيتة
ق يت يت يت يت يتراءة منوذجي يت يت يت يت يتيتة...
تليها قراءة التلمييتيتذات
ق يتراءة رمر يتيتة ق الق يتراءة
الفرد ة الصحيحة.
مناق يت يت يت يتيتة التلمييت يت يت يتيتذات
حول موضو اآلايت.

إستراتيجية التدريس
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاور
حل ا كالت
ا لوب احلوار
اال تنتاج
العص الذهين
خرائ ا فاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكت اف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
اال تقصاء

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاور
حل ا كالت
ا لوب احلوار
اال تنتاج
العص الذهين
خرائ ا فاهيم
التفكري اإلبداعي
البحث واالكت اف
التفكري الناقد
هيكلة السمكة
اال تقصاء

اإلجراءات

أداء التقويم

كتاب الطالبة
)
(
كتاب الن اط
)
(
دليل ا علمة
)
(

 oاختبار ت خيصي

كتاب الطالبة
)
(
كتاب الن اط
)
(
دليل ا علمة
)
(

 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإجنار م رو

 oاختبار ت خيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإجنار م رو

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
القرآن الكريم – 3م ف1
تالوة سورة الكهف 7 -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)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
مضمون اآليات الكريمة،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات 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 الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :كتابة تقرير مبسط عن أسباب نزول اآليات الكريمة5( .دقائق)

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

اشرحي مضمون
اآليات الكريمة
شرحاً مفصالً.

وضحي أهم
الدروس المستفادة
والعبر المستنبطة
من اآليات الكريمة.

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

تالوة سورة الكهف من اآلية ( )1إلى
اآلية ()20

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
كم عدد آيات سورة الكهف؟
المحتوى وفرض الدرس

القرآن الكريم (3م ف)1

مجسمات

صور

قال تعالى (الْحمْدُ ّلِلهَ الهذَي أنزل على عبْدَهَ الْكَتاب ولمْ يجْعلْ لهُ عَوجا
أن تتلو الطالبة سورة
( )1قيماً لَيُنذَر بأْساً شدَيداً مَنْ لدُنْهُ ويُبشر الْمُؤْمَنَين الهذَين يعْملُون
الكهف من اآلية ( )1إلى
الصهالَحاتَ أنه لهُمْ أجْراً حسناً ( )2ماكَثَين فَيهَ أبداً ( )3ويُنذَر الهذَين
اآلية ( )20تالوة صحيحة
قالُوا اتهخذ اّلِلهُ ولداً (....)4
مجودة.
نشاط
معاني الكلمات:
تالوة اآليات الكريمة بشكل
أن تذكر الطالبة معاني
مستقيماً
قيماً
فردي
الكلمات الجديدة والصعبة
عقوبة وعذاب في الدنيا واآلخرة
بأْساً شدَيداً
التي وردت باآليات الكريمة.
من عند اّلِل الذي ال يعذب عذابه أحد
مَنْ لهدُنْهُ
نشاط
الجنة على إيمانهم وعملهم الصالح
أجْراً حسناً
البحث والتناقش حول أبرز
مضمون اآليات:
الدروس والعبر المستفادة
أن تستنبط الطالبة أبرز
➢ الثناء على اّلِل بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال ،وبنعمه الظاهرة
من اآليات الكريمة من
الدروس والعبر المستفادة
والباطنة ،الدينية والدنيوية ،الذي تفضهل فأنزل على عبده ورسوله
محمد صلى اّلِل عليه وسلم القرآن ،ولم يجعل فيه شيئًا من الميل عن خالل تقسيم طالبات الصف
من اآليات الكريمة.
إلى مجموعات
الحق.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى....
تالوة اآليات الكريمة.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

➢ جعله اّلِل كتابًا مستقيمًا ،ال اختالف فيه وال تناقض؛ لينذر الكافرين
من عذاب شديد من عنده ،ويبشر المصدقين باّلِل ورسوله الذين
يعملون األعمال الصالحات ،بأن لهم ثوابًا جزيال هو الجنة ،يقيمون
في هذا النعيم ال يفارقونه أبدًا.
➢ وينذر به المشركين الذين قالوا :اتخذ اّلِل ولدا.

التاريخ

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اتلَ سورة الكهف من اآلية
( )1إلى اآلية ( )20تالوة
صحيحة مجودة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

اذكري معاني الكلمات
الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

استنبطي أبرز الدروس
والعبر المستفادة من
اآليات الكريمة.

 oأخرى........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية

كتابة بحث عن أبرز العبر المستنبطة من اآليات.

التعلم النشط الجديد – الليزر

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

القرآن الكريم 3م
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
تالوة اآليات سورة الكهف من 7 -1
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

بيني أهم الدروس المستفادة من اآليات الكريمة.

مراجعة ما سبق دراستة

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

اخلربات السابقة

ات ِل اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

تقويم بنائي

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون اآليات
الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تتفكر الطالبة في معجزة القرآن
والتحدي بها.

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت عالي وواضح يصل
لمسامع الطالبات أحافظ فيها على أحكام التجويد ،ثُم أقوم باختيار ثالث
طالبات يقمن بقراءة اآليات الكريمات بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء
منها بعد أن تكون كل طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز شديد.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة ،ثُم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل
استخدام أسلوب الحوار والمناقشة ،ثُم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في
كراساتهن.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض مناقشة وتوضيح
مضمون اآليات الكريمة ،وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة
مع السماح لهن باالستعانة بكتب ومراجع خارجية تتعلق بموضوع
المناقشة ،ثُم أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد أفضل
المجموعات.
أسلط األضواء على أهم الدروس والفوائد المستنبطة من اآليات الكريمة من
خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي
على توضيح المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة
وأقوم بتقييم مدى إستيعاب الطالبات لما شرحته من خالل سؤال الطالبات
وتقييم إجاباتهن.

التقويم

فسري بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

أدوات التقويم

األربعاء

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

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

وضحي مضمون اآليات الكريمة.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

بطاقة تخطيط الدروس – الليزر

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

استراتيجيات التدريس

مهارات التفكير

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

عرض صور

عرض تعليمي

اإلجراءات وطريقة تنفيذ الدرس

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

تتلو اآليات الكريمة من سورة (الكهف) من آية
( )1إلى اآلية ( )10تالوة صحيحة مجودة.
تستنتج معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
تستنبط هداية اآليات الكريمة.
تبحث عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
تحدد موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.

الصف3 :م ف1
أسئلة

المادة :القرآن الكريم

الموضوع :تالوة سورة الكهف

➢
➢
➢
➢
➢
➢

التقويم

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

أخرى...................

➢
➢
➢
➢
➢

التواصل اللغوي

اتل اآليات الكريمة من سورة (الكهف) من آية
( )1إلى اآلية ( )10تالوة صحيحة مجودة.
استنتجي معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي
وردت باآليات الكريمة.
استنبطي هداية اآليات الكريمة.
ابحثي عن أسباب نزول اآليات الكريمة.
حددي موقع السورة الكريمة من المصحف
الشريف.
الخرائط الذهنية

حل المشكالت

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

التخطيط العكسي – الليزر

رقم الوحدة:

العنوان  /تالوة سورة الكهف
عدد الحصص:

الصف :الثالث المتوسط
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم "من قرأ سورة الكهف من يوم الجمعة أو في يوم الجمعة أضاء
اهلل له نورا من تحت قدميه إلى عنان السماء" ،كما ويقول صلى اهلل عليه وسلم "من قرأ العشر األواخر من سورة
الكهف كانت له عصمة من الدجال"..

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

⚫

تراعي آداب التالوة.
تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
تذكر كم عدد آيات سورة الكهف.
تحدد موقع سورة الكهف من المصحف الشريف.
توضح أبرز المواضيع التي ناقشتها السورة الكريمة.
تعدد بعض فضائل سورة الكهف.
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
ستفهم المتعلمات:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

سورة الكهف (مكية) ،نزلت بعد الغاشية ،وهي في
ترتيب المصحف بعد اإلسراء ،وعدد آياتها  110آيات.
سورة الكهف تشتمل على توجيهات وإرشادات عظيمة.
معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام
التجويد.
مهمة الرسل هي البشارة والنذارة وليست إكراه الناس
على اإليمان .
تجلت قدرة هللا تعالى في إحياء الحوت بعد الموت
وانجياب الماء عليه حتى كان كالطاق فكان للحوت سربا ً
ولموسى وفتاه عجبا ً.
وجوب الوفاء بالتزام به اإلنسان آلخر .
وجوب الضيافة لمن استحقها .

س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف

 :اتل اآليات تالوة صحيحة ؟
 :هل هذه السورة مدنية أم مكية؟
 :ما أبرز الموضوعات التي تحدثت فيها هذه السورة؟
 :أكملي من إرشادات السورة . .................
 :طبقي األحكام التجويدية أثناء التالوة.
 :حددي موقع السورة من المصحف الشريف.
 :كم عدد آيات سورة الكهف ؟
 :حددي موقع سورة الكهف من المصحف الشريف.

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 أخرى
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 الطالب لفتح المصحف على سورة
الكهف وتحديد موقعها في المصحف الشريف وشرح أسباب
النزول.
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي لتالوة مجودة لآليات
الكريمة من سورة الكهف.
عرض شريحة لاليات المقررة من سورة الكهف
أطلب من الطالبات اإلستماع بإنصات وتركيز للتالوة ومحاولة
تقليد القارئ من أجل االستيعاب التام للتالوة بصورة
صحيحة.
أتلو اآليات المقررة عبر مكبر الصوت مع اإلشارة لكل كلمة
يتم قراءتها بمؤشر  ،وأطلب من الطالبات ترديد اآليات
وتكرار التالوة مع اإلصغاء جيدا لنطق الكلمات مراعيا
الترتيل الجيد وحسن الصوت .
أتوقف عند كل آيه وأسأل عن معاني الكلمات ووضعها في
جمل مفيدة بعد أن يتم تفسيرها بشكل مبسط .وتدوينها على
السبورة
أشرح للطالبات بإستخدام السبورة كيفية نطق بعض الكلمات
القرآنية نطقا صحيحا ،ثم أطلب منهن نطق الكلمات بطريقة
صحيحة ،
تتلو الطالبات المجيدين للتالوة عبر مكبر الصوت وتشجيع
الجميع على حسن األداء وذلك بتحسين الصوت والترتيل .
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 .
أشرح اآليات للتلميذات شرحا مبسطا.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

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

تعرف معاني بعض المعاني
وأسباب النزول إن وجدت.
تراعي آداب التالوة والتجويد.
تستمع الطالبة لتالوة اآليات
الكريمة من سورة الكهف.
تذكر كم عدد آيات سورة الكهف.
تحدد موقع سورة الكهف 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.
تتدرب الطالبة على نطق بعض
الكلمات القرآنية نطقا صحيحا.
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة.
تشارك مع المعلمة في استنتاج
معاني بعض اآليات.
تستنبط الدروس المستفادة من
اآليات
تراعي أحكام التجويد التي درستها
أثناء التالوة.
تالوة اآليات الكريمة تالوة مجودة
صحيحة.

تحضير التعلم الرقمي

القرآن الكريم (3م
ف )1

موضوع الدرس

تالوة سورة الكهف من اآلية ( )1إلى اآلية ()20

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

عــن بــعــد O

أن تتلو الطالبة سورة الكهف من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.
األهداف

األربعاء

أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
أن تستنبط الطالبة أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

الخميس

اتلِ سورة الكهف من اآلية ( )1إلى اآلية ( )20تالوة صحيحة مجودة.

التاريخ

الواجبات والتقويم

اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باآليات الكريمة.
استنبطي أبرز الدروس والعبر المستفادة من اآليات الكريمة.

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين

حــضــــوري O

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

سورة الكهف

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

مسرد الليزر 1

عنوان الوحدة :سورة الكهف (تالوة)

الحصة

المكون

األولى
تالوة سورة الكهف
()8 – 1

الثانية

تالوة سورة الكهف
()17 -9

الهدف
تالوة اآليات تالوة
صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت
باآليات.
تالوة اآليات تالوة
صحيحة مجودة – ذكر
معاني الكلمات الجديدة
والصعبة التي وردت
باآليات.

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة
التقويم

التالوة –
التذكر

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء الخامس عشر

أوراق قياس

التالوة –
التذكر

التعلم الذاتي

المصحف الشريف –
الجزء الخامس عشر

تكليف منزلي

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل

المكون

الهدف

تالوة اآليات
تالوة صحيحة
تالوة سورة مجودة – ذكر
معاني الكلمات
الكهف
الجديدة
()8 -1
والصعبة التي
وردت باآليات.
تالوة اآليات
تالوة صحيحة
تالوة سورة مجودة – ذكر
معاني الكلمات
الكهف
الجديدة
()17 -9
والصعبة التي
وردت باآليات.

عدد
الحصص

إستراتيجية التدريس

اإلجراءات
واألنشطة

أداة
التقويم

حصة

التعلم الذاتي

المالحظة
المصحف
– أوراق
الشريف –
قياس –
الجزء الخامس
تكليف
عشر
منزلي

حصة

التعلم الذاتي

المالحظة
المصحف
– أوراق
الشريف –
قياس –
الجزء الخامس
تكليف
عشر
منزلي

توقيع
المديرة

وحدات الملك عبدهللا – الليزر

الصف
الدرس
ملخص الوحدة

الثالث المتوسط ف1

القرآن الكريم

المــــادة

تالوة سورة الكهف
الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى:
يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم "من قرأ سورة الكهف من يوم الجمعة
أو في يوم الجمعة أضاء اهلل له نوراً من تحت قدميه إلى عنان السماء"،
كما ويقول صلى اهلل عليه وسلم "من قرأ العشر األواخر من سورة
الكهف كانت له عصمة من الدجال".
ستفهم الطالبة أن:
▪ سورة الكهف (مكية) ،نزلت بعد الغاشية ،وهي في ترتيب
المصحف بعد اإلسراء ،وعدد آياتها  110آيات.
▪ سورة الكهف تشتمل على توجيهات وإرشادات عظيمة.
▪ معالجة الضعف في التالوة يكون بالتدريب وتعلم أحكام التجويد.

األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س
س

اليـوم
التاريخ
الحصة
المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلم الوحدة
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن:
➢ تراعي آداب التالوة.
➢ تتلو آيات السورة تالوة مجودة.
➢ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة إن وجدت.
➢ تبين بعض فضائل سورة الكهف.
➢ توضح أبرز الموضوعات التي ناقشتها سورة الكهف.
➢ تستنبط بعض اآلداب والعبر من السورة الكريمة.
➢ توضح بعض معاني الكلمات الجديدة في اآليات الكريمة.
➢ تراعي أحكام التجويد التي درستها أثناء التالوة.

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

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

ستعرف الطالبة:

ستكون الطالبة قادرة على:
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال تالوة القرآن الكريم.

▪

التالوة الصحيحة المجودة لآليات.

تالوة اآليات تالوة مجودة.

▪

أحكام تجويدية من اآليات.

معرفة 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
o
o
o
o
o
o
o

▪
▪
▪
▪
o
o
o
o
o
o
o

o

مدخل يكون بكتابة اسم السورة على السبورة وتحديد بداية الدرس الجديد ونهايته كتمهيد
إلثارة انتباه الطالبات 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 با براز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات
األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام.
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 تتلي.
إعادة تالوة اآليات مع ترديد اآليات بعد القارئ بحيث تكون اآليات مجزأة إلى مقاطع صغيرة
ليستطعن الطالبات الترديد.
تالوة الطالبات لآليات بصوت منخفض وذلك أثناء تجهيز السبورة وترتيبها على النحو
التالي:
كتابة آية مختارة من السورة متضمنة لبعض أحكام التجويد المناسبة لمناقشتها مع
الطالبات.
عرض جدول لبعض الكلمات التي يصعب على الطالبات نطقها وتدريب الطالبات عليها.
جدول الكلمات ومعناها.
جدول للمقارنة بين كلمتين.
تالوة طالبة 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 الطالبات على الكلمات التي يصعب عليهن تالوتها من خالل الجدول الموجود على
السبورة.
مناقشة الطالبات في المعنى العام لآليات.
تالوة طالبة بعد األخرى من كل مجموعة وتصويب األخطاء لها من قبل طالبة محددة من
المجموعة مع التوجيه للجميع.
مسابقة بين المجموعات في تالوة اآليات.
عقد اختبار للسورة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات بالتبادل فيما بينهن مع توجيههن
للتدرب على التقويم الذاتي.
في النهاية أطلب من الطالبات كتابة قصة من اآليات – تنفيذ مطوية عن القرآن الكريم عن
أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات الكريمة.

ستقوم الطالبة بما يأتي

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ستقوم المعلمة بما
يأتي

المناقشة والحوار ▪ .تقديم التمهيد.
▪ تحديد
كتابة البحث.
استراتيجية
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.

متميز

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

عناصر قصة

استوفت بعض
عناصر القصة
وافتقدت إلى الربط
بين عناصره.

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

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

األسلوب

اختارت األسلوب
المباشر في كتابة
القصة.

اختارت األسلوب
المباشر في كتابة
القصة مع نوع من
التشويق.

اختارت األسلوب المشوق في كتابة القصة
وابتعدت عن األسلوب المباشر.

اختارت األسلوب المشوق في كتابة
القصة وابتعدت عن المباشرة.

المحتوى

تناولت جانب واحد
من الموضوع.

تناولت أغلب جوانب
الموضوع.

تناولت جميع جوانب وأوجه الموضوع.

تناولت جميع جوانب وأوجه الموضوع
بدقة متناهية.

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

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

الصف

اسم الوحدة

تتمثل مهمتك في:

مهمتك :كتابة قصة – تنفيذ مطوية.

د

الدور

ج

الجمهور

م

الموقف
الناتج واألداء
والغرض

المشكلة والتحدي :طرحها بطريقة شيقة ,وسلسة وتحقيق الفائدة
والمتعة للقارئ.

ا

ع

معايير
ومحكات
النجاح

أنت :كاتبة.
وظيفتك :تنفيذ القصة والمطوية.
طالبات المدرسة أو المجتمع.
السياق الذي تجد نفسك فيه هو :سياق الكاتبة القصصية.
• تنفيذ رسم القصة والمطوية.

➢
➢
➢
➢

اإللمام بجوانب القصة والمطوية.
إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية.
الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي.

المهمة األدائية

هـ

الهدف

الهدف :توظيف الدروس اللغوية.

 .1كتابة قصة من اآليات.
 .2عمل مطوية عن السورة:
أهم التوجيهات واإلرشادات التي تضمنتها اآليات
الكريمة.
 .3مصادر البحث (اإلنترنت – مكتبة المدرسة أو البيت أو
المسجد – الكتاب).

البنائية – وسائل

القرآن الكريم 3م
المادة/الصف
تالوة اآليات سورة الكهف من 7 -1
موضوع الدرس
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون
اآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات
الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في معجزة
القرآن والتحدي بها.

الواجب

بسم اهلل الرحمن الرحيم:
جعَلْ لَهُ عّوَجَاً ()1قَيِّماً لّيُنذّرَ بَأْساً شَدّيداً مّنْ لَدُ ْن ُه
هللّ الَذّي أَنزَلَ عَلَى عَبْدّهّ ا ْلكّتَابَ وَلَمْ يَ ْ
{ا ْلحَمْدُ َ
وَيُبَشِّرَ ا ْلمُ ْؤمّنّينَ الَذّينَ يَ ْعمَلُونَ الصَالّحَاتّ أَنَ لَ ُهمْ أَجْراً حَسَناً ( )2مَاكّثّينَ فّيهّ أَبَداً ( )3وَيُنذّرَ
الَذّينَ قَالُوا ا َتخَذَ اهللَُ وَلَداً ( )4مَا لَهُمْ بّهّ مّنْ عّ ْلمٍ وَال آلبَائّهّمْ كَبُرَتْ كَلّمَةً تَخْ ُرجُ مّنْ أَفْوَاهّهّمْ
إّنْ يَقُولُونَ إّالَ كَذّباً ()5فَلَعَلَكَ بَاخّعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارّهّمْ إّنْ لَمْ يُ ْؤمّنُوا بّهَذَا ا ْلحَدّيثّ أَسَفاً ( )6إّنَا
جَعَلْنَا مَا عَلَى األَرْضّ زّينَةً لَهَا لّنَبْلُوَ ُهمْ أَيُّ ُهمْ أَحْسَنُ عمالً (.})7
معاني الكلمات:
عقوبة وعذاب في الدنيا واآلخرة
بَأْساً شَدّيداً
من عند اهلل الذي ال يعذب عذابه أحد
مّنْ لَدُ ْنهُ
الجنة ع ى إيمانهم وعملهم الصالح
أَجْراً حَسَناً
مقيمين فيه ليس له نهاية
مَاكّثّينَ فّيهّ أَبَدًا
عظمت فرية
كَبُرَتْ كَلّمَةً
الثناء على اهلل بصفاته التي كلُّها أوصاف كمال ،وبنعمه الظاهرة والباطنة ،الدينية والدنيوية،
الذي تفضَل فأنزل على عبده ورسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم القرآن ،ولم يجعل فيه شيئًاً
من الميل عن الحق جعله اهلل كتاباً مستقيماً ،ال اختالف فيه وال تناقض؛ لينذر الكافرين من
عذاب شديد من عنده ،ويبشر المصدقين باهلل ورسوله الذين يعملون األعمال الصالحات ،بأن
لهم ثواباً جزيالً هو الجنة ،يقيمون في هذا النعيم ال يفارقونه أبداً وينذر به المشركين الذين
قالوا :اتخذ اهلل ولداً.
ليس عند هؤالء المشركين شيء من العلم على ما يَدَعونه هلل من اتخاذ الولد ،كما لم يكن
عند أسالفهم الذين قلَدوهم ،عَظُمت هذه المقالة الشنيعة التي تخرج من أفواههم ،ما يقولون
إال قوالً كاذباً فلعلك -أيها الرسول -مُهْلّك نفسك غماً وحزناً على أثر تولِّي قومك وإعراضهم
عنك ،إن لم يصدِّقوا بهذا القرآن ويعملوا به إنَا جعلنا ما على وجه األرض من المخلوقات
جَماالً لها ،ومنفعة ألهلها؛ لنختبرهم:أيُّهم أحسن عمالً بطاعتنا ،وأيهم أسوأ عمالً بالمعاصي،
ونجزي كال بما يستحق.

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

أقوم بقراءة اآليات الكريمة قراءة صحيحة بصوت عالي
وواضح يصل لمسامع الطالبات أحافظ فيها على أحكام
التجويد ،ثُم أقوم باختيار ثالث طالبات يقمن بقراءة اآليات
الكريمات بحيث تقوم كل طالبة بقراءة جزء منها بعد أن
تكون كل طالبات الفصل في حالة إنصات كامل وتركيز شديد
أشرح للطالبات باستخدام السبورة توضيح بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات الكريمة ،ثُم أقوم بمناقشتهن
فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار
والمناقشة ،ثُم أطلب منهن تلخيص لما فهمنه في
كراساتهن.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض
مناقشة وتوضيح مضمون اآليات الكريمة ،وأقوم بمتابعة
المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهن
باالستعانة بكتب ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة،
ثُم أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد
أفضل المجموعات.
أسلط األضواء على أهم الدروس والفوائد المستنبطة من
اآليات الكريمة من خالل شرح مفسر باالستعانة ببعض
الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة
وأقوم بتقييم مدى إستيعاب الطالبات لما شرحته من خالل
سؤال الطالبات وتقييم إجاباتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل ،ثُم أساعدهن في اإلجابة
على األسئلة الموضح بها.

الخميس

ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
فسري بعض المعاني
والمفردات التي وردت
باآليات الكريمة.
وضحي مضمون اآليات
الكريمة.
بيني أهم الدروس
المستفادة من اآليات
الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

المسرد – وسائل

المادة  :القرآن الكريم
المهارة

-1الترتيب(

)

الوسيلة
السبورة

تالوة اآليات سورة الكهف من 7 -1

األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث المتوسط
( المكون ) موضوع الدرس

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تالوة اآليات من سورة الكهف من 15 - 8

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون
اآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في معجزة
القرآن والتحدي بها.
أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن توضح الطالبة مضمون
اآليات الكريمة
أن تبين الطالبة أهم الدروس
المستفادة من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو التخلق
بخلق 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

(
)
(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
فسري بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
وضحي مضمون اآليات
الكريمة.
بيني أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

ات ِل اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
فسري بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.
وضحي مضمون اآليات
الكريمة.
بيني أهم الدروس المستفادة
من اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

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

