اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة

ألسبوع

1

ألسبوع

5

ألسبوع

9

ألسبوع

13

17

3444/5/4هـ

آية الكرسي

3444/5/11هـ

3444/6/1هـ

آداب المزاح
3444/6/16هـ

3444/6/14هـ

آداب الكالم
3444/7/14هـ

3444/7/11هـ

البرنامج اليومي()3
3444/1/11هـ

3444/1/17هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

األسبوع

3444/5/7هـ

2

3444/6/5هـ

األسبوع

6
األسبوع

3444/7/1هـ

3444/6/9هـ

3444/7/7هـ

14

معلمة المادة:
أ/
........................................................................

األسبوع

11

3444/1/6هـ

البرنامج اليومي()3

األسبوع

7

آداب الكالم
3444/1/1هـ

األسبوع

3444/5/34هـ

3

آداب المزاح

11
األسبوع

3444/5/33هـ

آية الكرسي

ملاحظات

ألسبوع

3444/4/14هـ

( الفقه والسلوك )

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3419هـ )

األسبوع

15

3444/5/31هـ

3444/6/36هـ

آداب المجالس
3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

آداب اللباس
3444/1/9هـ

3444/5/13هـ

4

الدعاء

3444/6/31هـ

األسبوع

3444/1/31هـ

البرنامج اليومي()1

األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

3444/5/15هـ
الدعاء

3444/6/39هـ

3444/6/11

آداب المجالس
3444/7/37هـ

3444/7/13هـ

آداب اللباس
3444/1/36هـ

3444/1/14هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير
المتقنات لمعايير التقويم

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3444/4/14هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 3444/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ......................................................................../

أ.........................................................................../

موضوع الدرس

الوحدة األولى :
آية الكرسي

الصف

الثالث االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة

آية الكرسي

*فضل آ َي ِة ال ُكرسِ ي:

اب ِ
ِ
َي آيٍَة ِمن كِتَ ِ
بن َكع ٍ
َجابَهُ أ َّ
َن أَعظَ َم آيٍَة ِمن
ب  :أ ُّ
اهلل َم َع َ
ك أَعظَم؟فَأ َ
َسأ ََل النَّب ُّي أُبَ َّي َ
كِت ِ ِ ِ
وم) فَأَثـنَى َعلي ِه النَّبِ ُّي 
َ
اب اهلل ه َي { :اللّهُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ُه َو ال َح ُّي ال َقيُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يحة م َّما
ف َعلَى فَض ِل آيَة ال ُكرسي ،باختيَا ِر ا ِإل َجابَة َّ
الحديث أَتَـ َع َّر ُ
الصح َ
 من َه َذا َيَأتِي:
أَنَّها أَط َو ُل آيٍَة فِي ال ُقرآن .أَنَّها أَعظَ ُم آيٍَة فِي ال ُقرآن.
معاني المفردات :

الكرسي
التقويم الختامي

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 أبــدأ الــدرس بعــرا آيــة الكرســي أمــام الطالبــات ثــم

تقويم الهدف

بيني فضل آية الكرسي ؟

أقــوم بتالوتهــا تــالوة متقن ــة وأطلــب تردادهــا مــن قب ــل
الطالبات :
أناقش الطالبات حول سبب أفضلية آية الكرسي
 من خالل عرا جدول المعـاني المقابـل أتنـاول مـ

حددي سبب أفضلية آية
الكرسي؟
وضحي معاني المفردات

الجديدة

أن تحرص الطالبة على حفظ آية

الحصة

الطالبات مناقشة معاني المفردات الجديدة باآليات

أن توضح الطالبة معاني المفردات

س ُّن
أن تعدد الطالبة األوقات التي يُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يها
اءةُ آيَة ال ُكرس ِّي ف َ
ق َر َ

ي ِ
اءةُ آيَِة ال ُكر ِس ِّي فِ َيها
س ُّن ق َر َ
َُ

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تبين الطالبة فضل آية الكرسي

الكرسي

فضل آي ِة ال ُك ِ
ات
رسي -معاني المفردات -أَوقَ ٌ
َ

الثالثاء

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ في أي سورة وردت آية الكرسي ؟

األهداف السلوكية

أن تحدد الطالبة سبب أفضلية آية

الفقه

اليوم
التاريخ

األحد

اإلثنين

األربعاء

الخميس

 أبين للطالبـات مـن خـالل الشـرح والحـوار األوقـات
الجديدة ؟
ِ ِ
ِ
التي ي ِ
يها
اءةُ آيَة ال ُكرس ِّي ف َ
س ُّن ق َر َ
َُ
اءةُ آ َي ِة ال ُك ْرسِ ِّي فِي َها:
أَ ْو َقاتٌ يُسَنُّ ق َِر َ

• ِعن َد النـَّوم .
ساء.
الصبَ ِ
• فِي َّ
اح َوال َم َ
• بـع َد َّ ِ
المكتُوبَة.
َ
الصلَ َوات َ

س ُّن
 أحــث الطالبــات علــى حفــظ آيــة الكرســي وأســمعها عددي األوقات التي يُ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يها ؟
اءةُ آيَة ال ُكرس ِّي ف َ
ق َر َ
للحافظات وأشجعهن على ذلك
 أراعـ ـ ــي مشـ ـ ــاركة جمي ـ ـ ـ الطالبـ ـ ــات فـ ـ ــي الحـ ـ ــوار تقويم ذاتي !
واألنشطة

تقويم الدرس بالكتاب ص 11

الواجب المنزلي

حل انشطة كتاب الطالب

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط

www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

