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معلومات عن المعلمة







المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الفقه الصف الثالث اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1443/4/03

الخميس 1443/5/4

آية الكرسي

2
0
4

األحد 1443/5/7
األحد 1443/5/14
األحد 1443/5/21

الخميس 1443/5/11
الخميس 1443/5/11
الخميس 1443/5/25

األول – التقويم
الدعاء
الدرس  -2-التقويم

5

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/6/2

آداب المزاح

6
7
1

األحد 1443/6/5
األحد 1443/6/12
األحد 1443/6/19

الخميس 1443/6/9
الخميس 1443/6/16
الخميس 1443/6/20

التقويم
آداب المجالس
التقويم

9

األحد 1443/6/26

الخميس 1443/6/03

آداب الكالم

13
11

األحد 1443/7/0
األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/7
الخميس 1443/7/14

التقويم
آداب اللباس

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

التقويم

10

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

البرنامج اليومي

األحد 1443/1/2
14
األحد 1443/1/9
15
 17+16األحد 1443/1/16

الخميس 1443/1/6
الخميس 1443/1/10
الخميس 1443/1/27

التقويم
مراجعة عامة

التقييم النهائي

مالحظات

المادة  :الفقه والسلوك
األسبوع اليوم

التاريخ

الصف  :الثالث االبتدائي
الفصل

( المكون )
موضوع الدرس

األهداف
 تحفظ آية

األحد

الكرسي .
41 / /هـ

 تبين فضلهــــــا
 تعدد المواضع

االثنين

التي تسن
41 / /هـ

قراءتها فيها .
 توضح معني

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة

الثالثاء

41 / /هـ

آيــــة
الكـــــــــــرسي

في آية الكرس.
 تحرص علي

41 / /هـ

الكرسي في

سورة .................

السبورة

)

ألقالم الملونة

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-1التقويم (

)

-9الكتابة (

)

المواضع التي

 -13القراءة
( )

تسن قراءتها

-11الفهم ( )

الخميس

 تربط بين الكلمات

)

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

(

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

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

)
)

.......................
سنة معناها

(

)

(

)

(

)
(

ال يؤوده حفظهما
......................

)
(

\.......................

)

من دراستي في مادة
التوحيد  ,بين معني (
اهلل ال إله إال هو الحي

(

)

القيوم )
.........................

ومعانيه المناسبة
معلمة المادة :

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت

متي نقرأ آية الكرسي ؟

التعلم التعاوني (
االستكشاف (

-7اإللقاء ( )

فيها.
41 / /هـ

إستراتيجية التدريس

)

-2تحديد الهدف
( )
-0االتصال ( )
-4اإللقاء (

آداه التقويم
وردت آية الكرسي في

الكلمات الغريبة

قراءة آية

األربعاء

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

الفصل الدراسي  :الثاني

الوحدة  :آية الكرسي االلكرسســـــــــي

المشرفة التربوية :

مديرة المدرسة :

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
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 =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
إلكتروني ًا 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
معلمة المادة :

المشرفة التربوية :

مديرة المدرسة :

