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

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

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

توزيع منهج مادة

ألسبوع

1

ألسبوع

5

ألسبوع

9

ألسبوع

13

17

التعريف بسورة مريم

9331/5/11هـ

9331/1/1هـ

تفسير سورة مريم اآليات ( ) 35-39
تفسير سورة مريم اآليات ( ) 51-31

9331/1/11هـ

9331/1/41هـ

تفسير سور طه ()51-31
تفسير سور طه ()51-59

9331/7/13هـ

9331/7/11هـ

تفسير سور األنبياء ()51-59
تفسير سور األنبياء ()17-51

9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

األسبوع

9331/5/7هـ

2
األسبوع

9331/1/5هـ

6
األسبوع

9331/1/1هـ

9331/7/4هـ

9331/7/7هـ

14

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

3
األسبوع

األسبوع

11

تفسير سور طه ()13-57
تفسير سور طه ()79-15

9331/1/1هـ

األسبوع

7

التعريف بسورة طه
تفسير سور طه ()1-9

11
األسبوع

9331/5/99هـ

تفسير سورة مريم اآليات ( ) 1-9
تفسير سورة مريم اآليات ( ) 95-91

ملاحظات

ألسبوع

9331/3/41هـ

9331/5/3هـ

( التفسير )

للصف ( الثالث المتوسط )

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

9331/1/1هـ

تفسير سور األنبياء ()74-11
تفسير سور األنبياء ()11-71

األسبوع

15

9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

تفسير سورة مريم اآليات ( ) 19-91
تفسير سورة مريم اآليات ( ) 11-11

9331/1/91هـ

9331/1/91هـ

تفسير سور طه ()91-1
تفسير سور طه ()14-97

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

تفسير سور طه ()71-71
تفسير سور طه ()11-77

9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

تفسير سور األنبياء()11-14
تفسير سور األنبياء ()11-17

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

تفسير سورة مريم اآليات ( )44-17
تفسير سورة مريم اآليات ( )47-43

9331/1/91هـ

9331/1/14هـ

تفسير سور طه ()41-13
تفسير سور طه ()39-47

9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

التعريف بسورة األنبياء
تفسير سور األنبياء ()45-41

9331/1/91هـ

9331/1/11هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/91هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

موضوع الدرس

التعريف بسورة مريم

الصف

الثالث متوسط

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة
المفردات الجديدة

التفسير
سبب التسمية – مكان نزول السورة وزمانها –
موضوعات السورة – اإلعجاز العلمي

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تعلل الطالبة سبب تسميتها
بسورة مريم

أن توضح الطالبة أهم موضوعات
سورة مريم

سبب التسمية :
سميت هذه السورة بسورة مريم لورود قصة السيدة مريم بها
مكان نزول السورة وزمانها :
نزلت سورة مريم قبل هجرة النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى المدينة ولذا تعد السورة من السور
المكية
موضوعات السورة :








قصة زكريا عليه السالم وطلبه الولد وما جعله اهلل له من اآلية في ذلك
قصة مريم ووالدتها لعيسى عليه السالم ونطقه في المهد
ذكر خبر عدد من األنبياء والرسل بشيء من االختصار .
بيان ما أعده اهلل تعالى ألهل اإليمان والتوبة والعمل الصالح
ما نزل من اآليات حين طلب النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يزوره بعد احتباسه

اإلعجاز العلمي في السورة :

(  ) 1سرد أحوال األمم السابقة ( ) 2ورود بعض األدلة الكونية
أن تبين الطالبة بعض أوجه اإلعجاز
في سورة مريم
التقويم الختامي

الحصة

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ لماذا سميت سورة مريم بهذا االسم ؟

األهداف السلوكية

أن تحدد الطالبة المكان الذي
نزلت فيه سورة مريم

اليوم
التاريخ

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

تقويم الدرس بالكتاب 78

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات
واالنشطة التالية :
*من خالل قراءة أيات سورة مريم اطلب
من الطالبات استنتاج سبب التسمية بسورة
مريم
* من خالل الشرح أبين للطالبات سبب
نزول سورة مريم

تقويم الهدف

عللي سبب تسميتها بسورة
مريم ؟
حددي المكان الذي نزلت
فيه سورة مريم ؟
وضحي أهم موضوعات
سورة مريم ؟

* أناقش الطالبات حول أهم الموضوعات
التي تناولتها سورة مريم
* أتناول مع الطالبات أهم أوجه اإلعجاز في
سورة مريم
أطلب من الطالبات المشاركة في حل أنشطة
كتابي الطالبة والنشاط مع تقديم الدعم
بيني بعض أوجه اإلعجاز في
سورة مريم ؟
الالزم
الواجب المنزلي

حل أسئلة كتاب الطالبة

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التفسير
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدّللا  +مسرد  +التعلم النشط  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس  +بنائي)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
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 داخل مدينة الرياض مجانا
والتوصيل خارج الرياض عن طريق شركة سمسا (فيدكس ) اضافة  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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 وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

