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

مسرد مادة الحديث والسيرة للصف األول المتوسط
الفصل الدراسي األول

معلمة المادة

قائدة المدرسة

أ.................................. /

أ.................................. /

مسرد مادة:

للصف:

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13
17
18

الدرس األول :
إنما مثلي ومثل ما بعثني للا
إستراتيجية (العصف الذهني  +الكرسي
الساخن  +االستقراء)

1441/1/30هـ

1441/2/4هـ

تابع الدرس الرابع :
ما عاب النبي طعاما قط
إستراتيجية (المناقشة  +خرائط المفاهيم +
الكرسي الساخن)

1441/2/28هـ

( الحديث والسيرة )

للصف ( األول المتوسط )

1441/1/9هـ

األسبوع

األسبوع

2
األسبوع

6

1441/3/3هـ

األسبوع

الدرس الثامن :
الطهور شطر اإليمان
إستراتيجية (الكرسي الساخن  +خرائط
المفاهيم  +تدوين المالحظات)

10

1441/4/1هـ

األسبوع

1441/3/27هـ

الدرس الحادي عشر
كان رسول هللا إذا انصرف من.» ..
يا معاذ إني ألحبك.» ...،
إستراتيجية (لعب األدوار  +الرؤوس
المرقمة  +االستقراء)

1441/4/25هـ

1441/5/7هـ

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

14
مالحظات

األسبوع

1441/1/2هـ

1441/1/6هـ

األول المتوسط

1441/1/13هـ

الدرس الثاني
( قد علمكم نبيكم صلى للا عليه وسلم كل
شيء
إستراتيجية (العمل الجماعي  +المناقشة
 +خرائط المفاهيم)

1441/2/7هـ

1441/2/11هـ

الدرس الخامس :
سألت النبي صلى للا عليه وسلم أي العمل
إستراتيجية (تدوين المالحظات  +حل
المشكالت  +االستقراء)

1441/3/6هـ

3
األسبوع

7

1441/3/10هـ

األسبوع

الدرس التاسع:
ما من عبد يقول في صباح كل يوم..
إستراتيجية (حل المشكالت  +االستقراء
 +الرؤوس المرقمة)

11

1441/4/4هـ

1441/4/8هـ

الدرس الثاني عشر
المرء مع من أحب ».
مثل الجليس الصالح والسوء.» ...
إستراتيجية (تدوين المالحظات +
االستقراء  +الكرسي الساخن)

األسبوع

15

األول

الفصل الدراسي:

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1441هـ )
1441/1/16هـ

1441/1/20هـ

الدرس الثالث
( أال أدلكم على )
إستراتيجية (الكرسي الساخن  +تدوين
المالحظات  +حل المشكالت)

1441/2/14هـ

1441/2/18هـ

الدرس السادس :
سمعت رسول للا  :يقولِ :ر َبا ُ
ط َي ْوم
َولَ ْيلَة
إستراتيجية (التعلم بالتعاقد  +داخل
وخارج الدائرة  +القبعات الست)

1441/2/13هـ

1441/3/17هـ

تابع الدرس التاسع:
( أما لوقلت حين أمسيت...
إستراتيجية (الظهر بالظهر  +التدريس
التبادلي  +التعلم بالتعاقد)

1441/4/11هـ

1441/4/15هـ

الدرس الثالث عشر
ان أحبكم إلي وأقربكم مني». ...
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه.» ...
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +أسئلة
البطاقات  +داخل وخارج الدائرة)

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

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

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

12
األسبوع

16

1441/1/23هـ

1441/1/27هـ

الدرس الرابع
( قام النبي صلى للا عليه وسلم حتى
تورمت ..
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +الظهر
بالظهر  +التدريس التبادلي)

1441/2/21هـ

1441/2/25هـ

الدرس السابع :ما من مسلم يشتاك شوكة
إستراتيجية (التعلم بالتعاقد  +داخل وخارج
الدائرة  +القبعات الست)

1441/3/20هـ

1441/3/24هـ

الدرس العاشر:
( يأيها لناس توبوا.» ...
إستراتيجية (داخل وخارج الدائرة +
الحوار والنقاش  +االستقراء)

1441/4/18هـ

1441/4/22هـ

اختبارات الفصل الدراسي األول
( األسبوع األول )

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

مسرد مادة:
عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

للصف:

األول المتوسط
األسبوع

عناية الرسول بأمته

المكون

حرص
الرسول صلى
هللا عليه وسلم
على هداية
أمته

الفصل الدراسي:

الهدف ( المحتوى )

• أ ن تقرأ الطالبة احلديثني قراءة صحيحة
• أن تعرف الطالبة براويي احلديثني

األول

األول

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 كتاب الطالبة

 المالحظة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 دليل المعلمة

 المناقشة

 فكر-زاوج-شارك

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

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع

• أن تبني الطالبة معاين الكلمات اجلديدة

مهارات التفكير

• أن حتدد الطالبة سبيل النجاة يف الدنيا واآلخرة
 المالحظة

 األصالة

 التصنيف

 الطالقة

 القياس

 التطبيق

 االستنتاج

 التذكر

 عالقات األرقام

 المرونة

 التوضيح

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

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

مسرد مادة:

للصف:

األول المتوسط

الفصل الدراسي:

األول

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّا
َ
ُ
َ اااَ
اّلل وبركات ُه
السَلمُ اعليكمُ اورحمة هُ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحديث
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواعُالتحاضي
ُ
ر
س
ُُ+االسياتيجياتُالحديثةُُ+بطاقاتُتخطيطُالدرو ُ
ُُ+وحداتُُ+مرسدُ+بنائ
خماس
ي
ي

المرفقات

مسرد مادة:

للصف:

األول المتوسط

الفصل الدراسي:

األول

+

ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

سجالت 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
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
_____________________________________________________________
لُ
طباعةُملونةُُ+السُديُ=ُُ60ريا ُ
ي

مسرد مادة:

للصف:

األول المتوسط

الفصل الدراسي:

طباعةُأبيضُوأسودُُ+السُديُ=ُُ30ريالُ
ي
لُ(للصفُالواحدُ)
سُديُفقطُ=ُُ20ريا ُ
ي
جميعُمرفقاتُالسُديُعنُطريقُااليميلُ=ُُ20ريالُ
ي
التوصيل ن يف الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50ريال
:لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالمُ
التوصيل ن يف الرياض والخرج مجانا

األول

مسرد مادة:

للصف:

األول المتوسط

الفصل الدراسي:

عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)  50ريال
لباف مدن المملكة ر
التوصيل ي
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
ً
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c

او
 0505107025للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم
0551092444
0555107025
0557977722
ن
للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
وهنا أرقام الحسابات

األول

مسرد مادة:

للصف:

األول المتوسط

الفصل الدراسي:

األول

األهىل
البنك
ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________

اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________

ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عىل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ري
2052558759940

سامبا
العتيب
سعد عبدالرحمن
ري
8001852539

البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ري

مسرد مادة:

للصف:

األول المتوسط

0101001926001

الفصل الدراسي:

األول

لألخوة أصحاب المكتبات الر ن
الحرب ن يف مدنهم االتصال بجوال المدير
اغبي ن يف أن يكونوا وكالء لتحاضي فواز
ري
0554466161

