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

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

توزيع منهج مادة

( الفقه والسلوك )

للصف ( األول االبتدائي )

األسبوع

1441/1/2ه 1441/1/6ه
ـ
ـ

األسبوع

1

محبة القرآن الكريم ،
و االستعاذه و البسملة

2

األسبوع

1441/2/4 1441/1/30ه
ـ
هـ

األسبوع

5

تدريبات

6

األسبوع

1441/3/3 1441/2/28ه
ـ
هـ

األسبوع

9

كيف نبر الوالدين

10

األسبوع

1441/4/1 1441/3/27ه
ـ
هـ

األسبوع

1441/4/4هـ

13

تدريبات

14

الذكر عند دخول الخالء
و الخروج منه

األسبوع

1441/5/7 1441/4/25ه
هـ
ـ

17
18

االختبارات

1441/1/9هـ

1441/1/13
هـ

العناية بالمصحف
1441/2/7هـ

1441/2/11
هـ

البدء بالسالم
1441/3/6هـ

1441/3/10
هـ

تدريبات

مالحظات

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

1441/4/8ه
ـ

األسبوع

3
األسبوع

1441/1/16
هـ

1441/2/14هـ

15

4

1441/2/18هـ

األسبوع

8

رد السالم
1441/2/13هـ

11
األسبوع

1441/1/20هـ

األسبوع

أمانته و صدقه (ص)

7
األسبوع

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1441هـ )

1441/3/17هـ

12

احترام المعلم
1441/4/11هـ

1441/4/15هـ

من اداب قضاء الحاجة

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

األسبوع

1441/1/23هـ

1441/1/27هـ

رحمته (ص)
1441/2/21هـ

1441/2/25هـ

االمر ببر الوالدين
1441/3/20هـ

1441/3/24هـ

اداء ما يطلبه المعلم

األسبوع

1441/4/18هـ

16

مراجعة عامة لما سبق دراسته

التاريخ الهجري
1441/01/02هـ
1441/01/24هـ
1441/04/25هـ
1441/05/07هـ
1441/05/24هـ

1441/4/22هـ

التاريخ الميالدي
2019/09/01م
2019/09/23م
2019/12/22م
2020/01/02م
2020/01/19م

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

تعظيم القران الكريم

عنوان الوحدة

رقم الوحدة

المادة

الصف

التاريخ

األولى

الفقه

األول االبتدائي

الحصة

0أهمية التعرف على تعظيم القرآن الكريم

الفكرة العامة

استراتيجيات التعليم الحديثة

التهيئة
 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

الفصل

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل المعلمة )

التقويم

كتاب الطالبة

أحب قراءة القرآن الكريم ألنه يزيد من حسناتى
قال رسول هللا صل هللا عليه و سلم ( :من قرأ حرفا من كتاب هللا فله به حسنة و الحسنة بعشر امثالها
أن تذذذكر التلميذذذة الواجذذب علينذذا ) .
هيا نتعلم معا ً كيف نعظم القرآن الكريم
قبل مس المصحف
 نتوضأ قبل مس المصحف.
أقول عند قراءة القرآن:
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.
أن تتعذذذوذ التلميذذذذة مذذذن الشذذذيطان أقول عند أول السورة:
الرجيم عند قراءة القرآن الكريم  بسم هللا الرحمن الرحيم.
 أستمع وأنصت لقراءة القرآن.
 ال ألهو وال أتكلم أثناء التالوة.
أد ذنباهللن
أضع القرآن الكريم في المكان الالئق به.
أن تقذذذرأ التلميذذذذة البسذذذملة عنذذذد
مننق شيطا ن
أقو عند ووانقولقرآنق وول ن
القراءة من أول السورة

ق كليمنن

أن ال تعبث التلميذة باألشياء أثناء
تالوة القرآن الكريم

أق عند انأوعنق س رآن

ﺱ اذكذذري الواجذذذب علينذذذا قبذذذل
مس المصحف

ﺱ تعوذي من الشيطان الذرجيم
عند قراءة القرآن الكريم

ق لجيمن

بسمنهللان

ق لحمنن
ق لحيمنن

ﺱ اقرأي البسملة عنذد القذراءة
من اول السورة

أن تلذذزم التلميذذذة الصذذمت أثنذذاء
تالوة القرآن الكريم

ال ألهو وال أتكلم أثناء التالوة

أن تعمذذل التلميذذذة بمذذا تقذذرأ مذذن
القرآن الكريم

أستمع وانصت لقراءة القرآن الكريم

أن تضع التلميذة المصحف في
المكان الالئق به

أعمل بما جاء في القرأن الكريم
أضع المصحف في المكان الالئق به

أن تذكر التلميذة أهم آداب تالوة
القرآن الكريم.

نعت ينبا مصحفنق شليفنألن اننحبنق ل نق كليمن:نن

أن تذكر التلميذة االعتناء
بالمصحف الشريف

ن

-1نأضعنق مصحفنفىنق مكا نقالئقنبهن.ن

-2نقدت ينب ظافةنمصحفىنونأحافظندليهن.ن
أن تبين التلميذة ما يقال عند
قراءة القرآن الكريم.

الواجب المنزلي

ﺱ أنصذذذذذذتي لسذذذذذذماع القذذذذذذرآن
الكريم
ﺱ الزمذذذذذي الصذذذذذمت أثنذذذذذاء
تالوة القرآن الكريم
ﺱ طبقي ما تقرأين مذن القذرآن
الكريم
ﺱ ضعي المصذحف فذي المكذان
الالئق
اذكري أهم آداب تالوة القرآن
الكريم.
اذكرى كيف االعتناء بالمصحف
الشريف .
بيني ما يقال عند قراءة القرآن
الكريم.

متابعة حل تدريبات الكتاب

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

