اإلدارة العامة للتعليم .....................
مدرسة.................................. :

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

1440/4/30هـ

العاديات
1440/5/28ه
ـ

1440/6/2هـ

البينة
1440/6/26ه
ـ

1440/6/30هـ

العلق
1440/7/24ه
ـ

1440/7/28هـ

الشرح
1440/8/27هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

1440/5/7هـ

2
األسبوع

1440/6/5هـ

6
األسبوع

3

1440/6/9هـ

1440/7/3هـ

1440/7/7هـ

14

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

1440/8/6هـ

الشرح

1440/6/12هـ

األسبوع

1440/7/10هـ

األسبوع

1440/6/16هـ

1440/7/14هـ

15

1440/6/19هـ

األسبوع

1440/6/23ه
ـ

القدر
1440/7/17هـ

12

1440/8/13هـ

الضحى

األسبوع

1440/5/25ه
ـ

الزلزلة

8

التين
1440/8/9هـ

األسبوع

1440/5/21هـ

4

القدر

11

العلق
1440/8/2هـ

األسبوع

1440/5/18هـ

الزلزلة

7

البينة

10
األسبوع

1440/5/11هـ األسبوع 1440/5/14هـ

العاديات

ملاحظات

1440/8/23ه
األسبوع
ـ

17

1440/5/4هـ

األسبوع

( القرآن الكريم )

للصف ( األول االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

1440/7/21ه
ـ

التين
1440/8/20ه
ـ

األسبوع

1440/8/16هـ

16

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير
المتقنات لمعايير التقويم

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 1440/4/30هـ
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 1440/8/16هـ
بداية اجازة نهاية العام  :االحد1440/8/27 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

توزيع منهج مادة

( القرآن الكريم )

........

عنوان الدرس
سورة العاديات

........

الفصل
الحصة

المادة

قرآن كريم

الوسيلة التعليمية

الصف

األول

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية -
إلقائية

مناقشة التلميذات حول موضوع الدرس مناقشة حوارية

المستوى
تذكر

المحتوى
بسم هللا الرحمن الرحيم

تذكر
أن تحذذدد التلميذذاة مو ذذ
سذذذذورة االعاديذذذذات ذذذذي
المصحف.
ممارسة
أن تنطق التلميذاة للمذات
سذذذورة االعاديذذذات نطقذذذا
سليما.
أن تتلذذذو التلميذذذاة سذذذورة
االعاديذذذذذذذذذات بصذذذذذذذذذوت
حسن.

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

التاريخ

تمهيد الدرس
األهــداف السلوكيــة
أن تذذذذالر التلميذذذذاة اسذذذذم
سذذذذورة االعاديذذذذات بعذذذذد
الشرح.

للصف ( األول االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

ممارسة
تذكر

ت َ
ت
وريَااا ِ
َوا ْل َعا ِديَااا ِ
ض ابْحا فَا ْلم ِ
ت صاااااابْحا
يرا ِ
قَاااااادْحا فَااااااا ْلم ِت َ
سااا ْط َن ِبااا ِْ
فَاااََث َ ْر َن ِبااا ِْ نَ ْقعاااا فَ َو َ
س َ
اان ِل َر ِبا ِْ لَ َكناود
اْلن َ
َج ْمعا ِإ َّن ْ ِ
علَى َذ ِلكَ لَش َِهيد َوإِنَّاْ
َوإِنَّْ َ
ش ادِيد أ َفَ ا َ يَ ْعلَاام
اِّ ا ْل َي ْيا ِار لَ َ
ِلحا ِ
ور َوح ِص َل
إِ َذا ب ْعثِ َر َما فِي ا ْلقب ِ
ور ِإ َّن َربَّهاام ِب ِه ا ْم
َمااا ِفااي ال ر
صااد ِ
يَ ْو َمئِ ٍذ لَّ َي ِبير .

الزمن
التقويم
ا
ﺱ ما اسم السورة؟.
ﺱ حذذذذددق مو ذذذذ سذذذذورة د ائق
االعاديات بالمصحف .ا
د ائق

إجراءات وعرض الدرس
التعريف باسذم سذورة االعاديذات
ولتابتذذذه وترديذذذد جماعيذذذا حتذذذ
اإلجادة.
تحديذذد مو ذذذ سذذورة االعاديذذذات
ي المصحف.
عذذذرو سذذذورة االعاديذذذات ذذذي
لوحة حائطية أمام التلمياات.
 المتابعة والتصويب.
تالوة المعلمة لسذورة االعاديذات
أمام التلمياات.
حذذذذذل التلميذذذذذاات علذذذذذ متابعذذذذذة
اآليذذذذذذات بن ذذذذذذابعهن وتحريذذذذذذ  االستماع والتصويب.
شفاههن أثناء االستماع للقراءة.
تذذذذذذذذالوة سذذذذذذذذورة االعاديذذذذذذذذذات
باستخدام شريط التسجيل.
تالوة سذورة االعاديذات مذن بذل  التسمي والتصويب.

األهــداف السلوكيــة
أن تحفذ التلميذاة سذذورة
االعاديات حفظا جيدا.

الواجِّ المنزلي

المستوى

السؤال ا

المحتوى

ص .........

إجراءات وعرض الدرس
المعلمذذذذذة والتلميذذذذذاات جماعيذذذذذذا
وزمريا و رديا.
حذذل التلميذذاات عل ذ التذذندب م ذ
لتذذذاب ح وحسذذذن الصذذذوت عنذذذد
القراءة.
بذذذذل الحمذذذذاف والمنا سذذذذة بذذذذين
التلميذذذاات مذذذن خذذذالل القذذذراءات
الفردية.
مطالبذذة تلميذذاة باسذذتخرا للمذذة
و راءته ذا وتحللهذذا أخذذرع وتعيذذد
أخذذرع ترليبهذذا و راءتهذذا حتذذ
يتم المرور عل أغلب الكلمات.

التقويم

الزمن

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللاه اوبا ارلااته
س االم ا
ال ّ
علايكم اورحمة َ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جمي ما يخص ماد القرآن
تحضير  +توزي  +أهداف
) خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطا ات تخطيط الدروف (
+
ثالثة عروو بور بوينت مختلفة لكل درف
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق ياف لكل درف

+
أوراق عمل لكل درف
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجمي الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجمي دروف المنهج
__________________________________

طباعة ملونة  +السي دق =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دق =  30لاير
) للصف الواحد ( سي دق قط =  20لاير
جمي مر قات السي دق عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هاا 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
وهنا أر ام الحسابات للمعلمين خار مدينة الرياو والخر

البن األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اق بان (
SA0610000027949172000110
__________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اق بان (
SA5780000233608010954856
__________________________________
ومن بنوك آخرع يمكنكم التحويل عل احد هاا الحسابات

الرياو
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البن السعودق لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أ حاب المكتبات الراغبين ي أن يكونوا ولالء لتحاضير واز الحربي ي مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

