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

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

توزيع منهج مادة ( الفقه والسلوك ) للصف ( األول االبتدائي ) الفصل الدراسي األول (1441هـ)
األسبوع

1
األسبوع

3
األسبوع

1441/1/2هـ

1441/1/6هـ

محبة القرآن الكريم  ،و االستعاذه و البسملة
1441/1/16هـ

1441/1/30هـ

9
األسبوع

رد السالم

األسبوع

األسبوع

15
األسبوع

1441/3/3هـ

1441/3/17هـ

1441/3/27هـ

األسبوع

12
األسبوع

1441/4/1هـ

تدريبات
1441/4/11هـ

1441/2/7هـ

14
1441/4/15هـ

من اداب قضاء الحاجة
1441/4/25هـ

1441/5/7هـ

االختبارات
معلمة المادة

األسبوع

16

1441/2/21هـ

1441/2/25هـ

االمر ببر الوالدين
1441/3/6هـ

1441/3/10هـ

تدريبات
1441/3/20هـ

1441/3/24هـ

اداء ما يطلبه المعلم
1441/4/4هـ

1441/4/8هـ

الذكر عند دخول الخالء و الخروج منه
1441/4/18هـ

1441/4/22هـ

مراجعة عامة لما سبق دراسته

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي
األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/01/02هـ

2019/09/01م

1441/01/24هـ
1441/04/25هـ
1441/05/07هـ

2019/09/23م
2019/12/22م
2020/01/02م

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

1441/05/24هـ

2020/01/19م

المشرفة التربوية
أ/

1441/2/11هـ

البدء بالسالم

10

احترام المعلم

17
18
أ/

األسبوع

كيف نبر الوالدين

13

األسبوع

1441/1/27هـ

رحمته (ص)

8

1441/2/28هـ

11

األسبوع

1441/1/23هـ

6
1441/2/18هـ

1441/2/13هـ

العناية بالمصحف

2

األسبوع

1441/2/4هـ

1441/2/14هـ

1441/1/9هـ

4

تدريبات

7
األسبوع

1441/1/20هـ

أمانته و صدقه (ص)

5
األسبوع

األسبوع

1441/1/13هـ

قائدة المدرسة
أ/

الوحدة
تمهيد

تعظيم القرآن الكريم

العنوان

األولى
ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 تذكر الواجب علينا قبل مس المصحف
 تتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم
 تقرأ البسملة عند القراءة من أول السورة
 ال يعبث باألشياء أثناء تالوة القرآن الكريم
 تلزم الصمت أثناء تالوة القرآن الكريم
 تعمل بما تقرأ من القرآن الكريم
 تضع المصحف في المكان الالئق به
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :القرآن الكريم له آداب كثيررة منهرا
وضع القرآن الكريم في المكان الالئق به والتوضأ قبل
مسه ولهذا يجب علينا تعظيمه وتوقيره .

ستفهم المتعلمات :

















أتوضأ قبل مس المصحف .
أقول عند قراءة القرآن الكريم أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم
أقول عند أول السورة بسم هللا الرحمن الرحيم.
أستمع وأنصت لقراءة القرآن .
ال ألهوا وال أتكلم أثناء التالوة .
ستعرف المتعلمات :
أن من السنة التوضأ قبل مس المصحف .
أقول عند أول السورة بسم هللا وعند قراءة القرآن
أعوذ باهلل من الشيطان من الرجيم.
ستقوم المتعلمات بما يأتي :
المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم.
جمع المعلومات .

األسئلة األساسية :

السؤال األول  :ماذا أقول عند قراءة القرآن الكريم؟
السؤال الثاني  :ماذا أقول عند أول السورة ؟
السؤال الثالث  :ما آداب تالوة القرآن الكريم ؟












ستكون المتعلمات قادرات على :
ذكر آداب تالوة القرآن الكريم .
بيان أن من آداب تعظيم القرآن الكريم التوضأ قبل
مسه ووضعه في المكان الالئق به.
ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن تعظيم القرآن الكريم .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح آداب تالوة القرآن الكريم .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عررض المعرفررة والمهرارة والخبرررة التعليميرة المررراد إكسرابها للطالبررات بترتيرب الكترراب لهرا بقصررد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
ئ ا ُلقُر ُررآ ُن
مررن خررالل العمررل علررى شرركل مجموعررات تعاونيررة وبعررد عرررض قولرره تعررالى َ ( :وإِ َذا قُر ِرر َ
نصتُواُ لَ َعلَّ ُك ُم ت ُ ُر َح ُم َ
ون )  ،أطلرب مرن الطالبرات توضريح آداب االسرتماع إلرى القررآن
فَا ُ
ست َ ِمعُواُ لَهُ َوأ َ ِ
الكريم .
أقردم للطالبررات عررض بررور بوينرت عررن كيفيررة تعظريم القرررآن الكرريم  ،أطلررب مرن الطالبررات قررراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه فري محاولرة مرنهن لتحديرد كيفيرة تعظريم القررآن
الكريم مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن آداب تالوة القرآن الكريم  ،اطلب من الطالبات قرراءة المطويرة بطريقرة
عمليررة مركررزة تعتمررد علررى تحليررل المعلومررات الترري وردت بهررا مررن خررالل اسررتيعاب العالقررات بررين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن آداب تالوة القرآن الكريم .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن تعظيم القرآن الكرريم ويرتم ذلرك مرن خرالل االسرتعانة بشربكة
االنترنت أو مرن خرالل مكتبرة المدرسرة ،أقردم الطالبرات المعلومرات فري شركل مقرال كتيرب صر ير ال
يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب مرن الطالبرات كتابرة قصرة قصريرة عرن تعظريم القررآن الكرريم مرع توضريح الهردف مرن كتابرة
القصة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح آداب
تالوة القرآن
الكريم

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع
جوانب الموضوع
شمل جميع جوانب
محل النقاش
الموضوع محل النقاش
بشكل مفصل
ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :تعظيم القرآن الكريم
الصف  :األول االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن تعظيم القرآن الكريم وعمل مطوية عن :
( آداب تالوة القرآن الكريم – طرق تعظيم القرآن الكريم )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هـ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
وال رض
 اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
 الشمولية .
النجاح
 الجانب الل وي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

 محبة القران الكريم،
واالستعادة والبسملة

14 / /هـ

 العناية بالمصحف

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
+التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال
بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

