إدارة التعليم .....................
مدرسة.................................. :

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

3444/4/14هـ

( التربية األسرية )

3444/5/4هـ

تعاملي في مدرستي
إستراتيجية (المناقشة  +الكرسي
الساخن  +القبعات الست)

3444/5/11هـ

3444/6/1هـ

األسبوع

2
األسبوع

5

بيئتي
إستراتيجية (أسئلة البطاقات  +حل
المشكالت  +الرؤوس المرقمة)

6

األسبوع

3444/6/16هـ 3444/6/14هـ

األسبوع

9

الشطائر
إستراتيجية (العصف الذهني +
الحوار والنقاش  +االستقراء)

11

األسبوع

3444/7/14هـ 3444/7/11هـ

األسبوع

13

التقويم الهجري السنوي
إستراتيجية (األلعاب واأللغاز +
مسرح العرائس  +التدريس التبادلي)

14

17

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

ملاحظات

األسبوع 3444/1/11هـ 3444/1/17هـ

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

3444/5/7هـ

3444/5/33هـ األسبوع 3444/5/34هـ

تعاملي مع ضيوفي
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة +
االستقراء  +حل المشكالت)

3444/6/5هـ

3444/6/9هـ

بيئتي
إستراتيجية (المناقشة  +االستقراء +
فرز المفاهيم)

3444/7/1هـ

3444/7/7هـ

تابع الشطائر
إستراتيجية (العصف الذهني +
الحوار والنقاش  +االستقراء)

3444/1/1هـ

3444/1/6هـ

التقويم الهجري السنوي
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +من أنا
 +حوض السمك)

3
األسبوع

7
األسبوع

11
األسبوع

15

3444/5/31هـ

تعاملي مع ضيوفي
إستراتيجية (المناقشة  +العمل
الجماعي  +العصف الذهني)

3444/6/31هـ

3444/6/36هـ

المجموعات الغذائية
إستراتيجية (تدوين المالحظات +
خرائط المفاهيم  +الرؤوس المرقمة)

3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

التمر
إستراتيجية (حوض السمك  +خرائط
المفاهيم  +أسئلة البطاقات)

3444/1/9هـ

3444/1/31هـ

كيف أقضي وقت الفراغ
إستراتيجية (أسئلة البطاقات +
المسابقات  +مثلث االستماع)

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3444/4/14هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد3444/1/17 :هـ

3444/5/13هـ

3444/5/15هـ

نزهتي
إستراتيجية (من أنا  +العمل الجماعي
 +األلعاب واأللغاز )

3444/6/39هـ 3444/6/11هـ
الشطائر
إستراتيجية (حل المشكالت  +الظهر
بالظهر  +لعب األدوار)

3444/7/37هـ

3444/7/13هـ

تابع التمر
إستراتيجية (من أنا  +العمل الجماعي
 +األلعاب واأللغاز )

3444/1/36هـ

3444/1/14هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير
المتقنات لمعايير التقويم

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

الربعة

موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الزمن المتوقع للوحدة

المكون (المحتوى)

األسبوع

 6أسابيع

الصف

مسكني
الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية
⃝

 -1أن تلخص الطالبة آداب التعامل مع المعلمات
والزميالت
تعاملي في مدرستي

-3أن تستنتج الطالبة الفوائد التي تجنيها من حسن
التعامل مع معلماتها وزميالتها وعامالت المدرسة

⃝

أخرى ...................:

⃝ √ السبورة
⃝

 -4أن تقدم الطالبة نصيحة لبعض المواقف المعروضة

الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
َّللاِ او اب ار اكا ُت ُه
ّ

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝ √ البطاقات

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

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

األخوة المعلمين والمعلمات

⃝ √ االختبارات التحريرية

صور

⃝ √ الكتاب

⃝ √ العروض

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة

الكرسي الساخن +
القبعات الست

أداء التقويم

نماذج حسية

⃝ √ البرجكتر

 المناقشة +

-2أن تحسن الطالبة التعامل مع معلماتها وزميالتها

األول

⃝

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

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي باالستالتيجات +طريقة وحدات مشروع الملك عبدَّللا+
بنائي +مسرد+التعلم النشط+االستراتيجات الحديثة)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير

طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
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 (  14ساعة ) يضاف  54لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
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

