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

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

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

توزيع منهج مادة

ألسبوع

1

ألسبوع

5

9331/3/41هـ

( الحديث والسيرة )

9331/5/3هـ

الدرس األول) :لعن رسول هللا المتشبهين من
الرجال بالنساء(...
)أن رسول هللا نهى عن القزع(.....

9331/5/11هـ

9331/6/1هـ

تابع الدرس الرابع) :أن رجالا أكل عند رسول هللا
بشماله فقال(:..

2
األسبوع

9331/5/7هـ

9331/5/99هـ

الدرس الثاني) :إياكم والجلوس في الطرقات،
قالوا :يا رسول هللا ما(.

9331/6/5هـ

6

9331/6/1هـ

الدرس الخامس) :سألت رسول هللا عن نظر
الفجاءة؟ فأمرني أن(...

9331/6/41هـ

األسبوع

9331/7/4هـ

الدرس الثامن ) :التاجر األمين الصدوق المسلم
مع الشهداء يوم القيامة(...

11

الدرس التاسع ) :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر
فال يؤذي جاره(...

ألسبوع

9331/7/13هـ

9331/7/11هـ

األسبوع

9331/1/1هـ

13

الدرس الحادي عشر ) :ال يكون ألحد ثالث بنات،
أو ثالث أخوات،فيحسن(...

14

الدرس الثاني عشر ) :كل مسكر حرام ،إن على
هللا عز وجل عه ادا لمن) (...قالت األعراب :يا
رسول هللا أال نتداوى؟ قال :نعم(...

ألسبوع

9

17

9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

ملاحظات

ألسبوع

9331/6/16هـ

األسبوع

للصف ( الثالث المتوسط )

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

9331/7/7هـ

9331/1/6هـ

األسبوع

3
األسبوع

7
األسبوع

11
األسبوع

15

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

الدرس الثالث) :ال يشير أحدكم على أخيه بالسالح؛
فإنه ال يدري(.

9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

الدرس السادس ) :ال يزني الزاني حين يزني وهو
مؤمن وال يسرق حين(..

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

تابع التاسع )خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم
ألهلي(...

9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

الدرس الثالث عشر )( :الفطرة خمس أو خمس من
الفطرة الختان واالستحداد(...

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

الدرس الرابع ) :ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثق
ذرة من كبر(...

9331/6/91هـ

9331/6/14هـ

الدرس السابع ) :ما من مسلم يغرس غر اسا أو يزر
نجارا(...
زر اعا فيأكل منه) (...كان زكريا ا

9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

12

الدرس العاشر) :جاء رجل إلى رسول هللا فقال  :ي
رسول هللا من(...

األسبوع

9331/1/11هـ

16

9331/1/96هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

موضوع الدرس

( الدرس األول )
التشبه المذموم

الصف

الثالث متوسط

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة

الحديث
قررةااة الثررد  -العررةل لرري معرراات ال ررةدا
الجد دة  -التعة ف بالةاوي  -اإلرشادا

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

الثررد

الشررة ف  :ررن ابررن برراا رعررت اق نه ررا قررال  :لعررن رسررهل اق صررلي اق ليرره

وسلم ال تشبهين من الةجال بالنساا وال تشبها من النساا بالةجال
ن بد اق بن

ة رعت اق نه ا ( أن رسهل اق صلي اق ليه وسلم اهي ن القزع )

التعة ف بةاو ت الثد ثين

ابن باا  :هه بد اق بن باا بن بد ال طلب القةشت الهاش ت ص 11كتاب الطالبة
بد اق بن

ة  :هه بد اق بن

ة بن الخطاب القةشت أبه بد الةح ن رعت اق نه ا

ص  11كتاب الطالبة

أن تبين الطالبة معاات الكل ا

الجد دة

أن تستنتج الطالبة معاات الثد ثين

واستنتاجاته

أن تتجنب الطالبة التشبه بالةجال

الحصة

إجراءات التعليم و التعلم

تتثقق أهدال الدرا من خالل األاشطة

أن تقةأ الطالبة الثد ثين قةااة

أن تعةل الطالبة بةاو ت الثد ثين

 تعةض ال عل ة الثد ثين أمام الطالبا

الكل ة
القزع

حلق بعض الشعة وتةك بعضه

متابعة ال عل ة

 من خالل البث والةجهع إلي تةاجم الةواة

تقه م الدرا بالكتاب

األخوة المعلمين والمعلمات

صثيثة؟

ةفت بةاو ت الثد ثين ؟

تتعةل الطالبة لي تةج ة راو ت الثد

لي هذه ال ةدا

 من خالل ال ناقشة والثهار ستنتجن

وإرشاداته  :ااظة الكتاب ص 19

اقةئت الثد ثين قةااة

 قةأن الطالبا واحده بعد اآلخةى مع

الجد دة تعةفن الطالبا

معناها

تقويم الهدف

 تقةأ ال عل ة الثد ثين قةااة م ثلة لل عني

 من خالل ةض ال عل ة لجدول ال ةدا

معاات الكل ا

معاات الثد

واإلجةااا التالية :

الطالبا ب سا دة ال عل ة ارشادا الدرا
 شاركن الطالبا فت استنباط ما ست اد
 أتناول األاشطة مع الطالبا

التقويم الختامي

الثالثاء

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ل اذا النهت ن القزع ؟

األهداف السلوكية

صثيثة

اليوم
التاريخ

األحد

اإلثنين

األربعاء

الخميس

الواجب المنزلي

حل اسئلة كتاب الطالبة

بينت معاات الكل ا
الجد دة ؟

استنتجت معاات الثد ثين

واستنتاجاته ؟
رقابة ذاتية!

ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحديث
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +طريقة مشروع الملك عبدَّللا  +وحدات  +مسرد  +التعلم النشط  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
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
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة

+
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 الرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  42ساعة)  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

