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

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

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

مسرد مادة
توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

9331/3/41هـ

( الفقه والسلوك )

9331/5/3هـ

آية الكرسي

9331/5/11هـ

( الفقه )

9331/6/1هـ

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

األسبوع 9331/5/7هـ 9331/5/99ه األسبوع 9331/5/93ه
ـ
ـ
2
األسبوع

5

آداب المزاح

6

األسبوع

9331/6/16هـ 9331/6/41ه
ـ

األسبوع

9

آداب الكالم

11

3

آية الكرسي

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

األسبوع

7

آداب المزاح
9331/7/4هـ 9331/7/7هـ

األسبوع

11

آداب الكالم

األسبوع

9331/7/13هـ 9331/7/11ه
ـ

األسبوع

9331/1/1هـ 9331/1/6هـ

األسبوع

13

البرنامج اليومي()9

14

البرنامج اليومي()9

15

ملاحظ
ات

9331/1/17ه
األسبوع 9331/1/14هـ
ـ

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

9331/5/91ه
ـ

4

الدعاء

9331/6/91ه
ـ

9331/6/96ه
ـ

آداب المجالس
9331/7/91ه
ـ

9331/7/93ه
ـ

آداب اللباس
9331/1/1هـ

األسبوع

9331/5/19ه
ـ

9331/1/94ه
ـ

البرنامج اليومي()1

الدعاء

األسبوع

9331/6/91ه
ـ

8

9331/6/14ه
ـ

آداب المجالس

األسبوع

9331/7/97ه
ـ

12

9331/7/19ه
ـ

آداب اللباس

األسبوع

16

9331/5/15ه
ـ

9331/1/96ه
ـ

9331/1/11ه
ـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

مسرد مادة
توزيع منهج مادة

17

( الفقه )

( الفقه والسلوك )

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

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

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 9331/1/17 :هـ

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

مسرد مادة

الوحدة األولى  :آية الكرسي

عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

( الفقه )

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

التاريخ

المكون

األسبوع ()9

المهارة

الهدف


األنشطة
النشاط األول :ص1
استمعي إلى آية

الكرسي بترتيل أحد

المقرئين من جهاز

 أن تبين الطالبة فضل آية
الكرسي

الوحدة األولى:
آية الكرسي



التسجيل أو جهاز

الحاسوب مع الترديد

بعده حتى تتقن قراءتها

أن تحدد الطالبة سبب

أفضلية آية الكرسي

 أن توضح الطالبة معاني
المفردات الجديدة

وحفظها

......................
النشاط الثاني ص1
تعاوني مع والدك أو
والدتك في تحفيظ

إخوانك الصغار آية

الكرسي وتشجيعهم

على قراءتها قبل النوم

وفي الصباح والمساء .

إستراتيجية التدريس
 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني

اإلجراءات

أداء التقويم

كتاب الطالبة
)
(

 oاختبار تشخيصي

)
(
دليل المعلمة
)
(

 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

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

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

مسرد مادة

( الفقه )

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

مسرد مادة

( الفقه )

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

مسرد مادة

( الفقه )

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

( الفقه )

مسرد مادة

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

مسرد مادة

( الفقه )

للصف ( الثالث االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

______________________________________________
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

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

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

