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مادة احلديث

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الرابع ابتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أعدافػاضتطضغمػسيػاضططضصظ
 -1غشط اىؼقٞذح اإلسالٍٞخ اىظذٞذخ ٗاىَؼبسف ٗاىَٖبساد اىَفٞذح ٗاالرجبٕبد ٗاىق ٌٞاىَشغ٘ثخ ىذ ٙاىطالة
ىٞشج٘ا سجبالً -أٗ ّسبء فبَٕ ِٞىذٗسٌٕ ف ٜاىذٞبحٗ ،اػ ِٞثؼقٞذرٌٖ ٍذافؼ ِٞػْٖب ٗػبٍي ِٞف ٜض٘ئٖب ىخٞش
اىذّٞب ٗاٟخشح ٍؼب.
 -2ر٘فٞش اىن٘ادس اىجششٝخ اىالصٍخ ىزط٘ٝش اىَجزَغ اقزظبدٝب ٗاجزَبػٞب ٗثقبفٞب ثَب ٝخذً خطط اىزَْٞخ اىطَ٘دخ
ف ٜاىََينخ ٗٝذفغ ٕزٓ اىخطط ٍِ ّجبح إىّ ٚجبح.
 -3اىذشص ػيٍ ٚظيذخ اىفشد ٗاىجَبػخ ٍؼب  ،فٖ٘ ٝجزغٍ ٜظيذخ اىفشد ٍِ خاله رؼي َٔٞرؼيَٞب مبفٞب ٍفٞذا ىزارٔ
 ،مَب ٝجزغٍ ٜظيذخ اىجَبػخ ثبإلفبدح ٍَب ٝزؼئَ األفشاد ىزط٘ٝش اىَجزَغ ثظ٘سر: ِٞ
 .خاله اإلسٖبً ف ٜاإلّزبج ٗاىزَْٞخ
األٍٞخ ّٗ ،شش اى٘ػٜ

أ ) ٍجبششح ٗ :رىل ٍِ

ة ) غٞش ٍجبششح ٗ :رىل ٍِ خاله اىقضبء ػيٚ

ىذ ٙجَٞغ أثْبء األٍخ ثشنو ٝضَِ ىٌٖ دٞبح ٗاػٞخ ٍسزْٞشح
ٗدٗسا أمثش فبػيٞخ ف ٜثْبء ٍجزَؼبرٌٖ .

أعدافػتطضغمػاضطرحضظػاالبتدائغظ
 -1غررشط اىؼقٞررذح اإلسررالٍٞخ اىظررذٞذخ فررّ ٜفسر ٔٞاىطفيرخ ٗسػبٝزٖرب ثزشثٞررخ إسررالٍٞخ ٍزنبٍيررخ ،فرر ٜخيقٖرب،
ٗجسَٖبٗ ،ػقيٖبٗ ،ىغزٖبٗ ،اّزَبئٖب إى ٚأٍخ اإلسالً.
 -2رذسٝت اىطبىجبد ػي ٚإقبٍخ اىظالحٗ ،األخز ثآداة اىسي٘ك ٗاىفضبئو .
 -3رَْٞخ اىَٖبساد األسبسٞخ اىَخزيفخ ٗخبطخ اىَٖبسح اىيغ٘ٝخ ٗاىَٖبسح اىؼذدٝخٗ ،اىَٖبساد اىذشمٞخ .
 -4رضٗٝذ اىطبىجخ ثبىقذس اىَْبست ٍِ اىَؼيٍ٘بد فٍ ٜخزيف اىَ٘ض٘ػبد .
اىْؼٌَٗ ،رْفرغ
 -5رؼشٝف اىطبىجخ ثْؼٌ اهلل ػيٖٞب فّ ٜفسٖبٗ ،ف ٜثٞئزٖب االجزَبػٞخ ٗاىجغشافٞخ ىزذسِ اسزخذاً ِّ
ّفسٖب ٗثٞئزٖب .
 -6رشثٞخ رٗقِٖ اىجذٝؼٗ ،ٜرؼٖذ ّشبطِٖ االثزنبسٗ ،ٛرَْٞخ رقذٝش اىؼَو اىٞذٗ ٛىذ. ِٖٝ
 -7رَْٞخ ٗػ ٜاىطبىجخ ىزذسك ٍب ػيٖٞب ٍِ اى٘اججبد ٍٗبىٖب ٍِ اىذق٘ق

ف ٜدذٗد سرِّْٔ ٗخظربئض اىَشديرخ

اىز ٜرَش ثٖب ٗ ،غشط دت ٗطْٖب ٗ ،اإلخالص ى٘الح أٍشٕب .
 -8ر٘ىٞذ اىشغجخ ىذ ٛاىطبىجبد ف ٜاالصدٝبد ٍِ اىؼيٌ اىْبفغ ٗاىؼَو اىظبىخ ٗرذسٝجِٖ ػي ٚاالسرزفبدح ٍرِ أٗقربد
اىفشاؽ .
 -9إػذاد اىطبىجخ ىَب ٝيٕ ٜزٓ اىَشديخ ٍِ ٍشادو دٞبرٖب.

()1

ػػػػػاعدافػطادةػاضحدغثػواضدغرةػػ

 -1أُ رزؼيٌ اىطبىجخ سجؼٔ ػشش دذٝثبً ٍِ األدبدٝث اىْج٘ٝخ .
 -2أُ رذفظ اىطبىجخ ثَبّٞخ أدبدٝث ٍِ األدبدٝث اىَقشسح .
 -3أُ رؼشف اىطبىجخ ج٘اّت ٍِ طفبد اىْج ٜطي ٚاهلل ػيٗ ٔٞسيٌ اىخيقٞخ .
 -4أُ رؼشف اىطبىجخ آه ثٞذ اىْج ٜطي ٚاهلل ػيٗ ٔٞسيٌ .
 -5أُ رؼشف اىطبىجخ ج٘اّت ٍِ سٞشح اىْج ٜطي ٚاهلل ػيٗ ٔٞسيٌ ٍغ رارٔ .
 -6أُ رؼشف اىطبىجخ ج٘اّت ٍِ ٕذ ٛاىْج ٜطي ٚاهلل ػي ٔٞف ٜرؼبٍئ ٍغ غٞشٓ .
 -7أُ رغشط ٍذجٔ اىْج ٜطي ٚاهلل ػيٗ ٔٞسيٌ ىذ ٙاىطبىجبد .
 -8أُ رغشط اىشغجخ ىذ ٙاىطبىجخ ف ٜاالقزذاء ثبىْج ٜطي ٚاهلل ػيٗ ٔٞسيٌ .
 -9أُ رؼشف اىطبىجخ اىظذبثخ سض ٜاهلل ػٌْٖ سٗاح أدبدٝث اىَقشس ٗ ،رقزذ ٛثٌٖ .
 -11أُ رزشث ٚاىطبىجخ ػيٍ ٚذجخ األرمبس اىَششٗػخ ٗرطجٞقٖب ف ٜدٞبرٖب .
 -11أُ رذسك اىطبىجخ ػْبٝخ اإلسالً ثبىْظبفخ ٗاىزشثٞخ ػيٖٞب .
 -12أُ رؼشف اىطبىجخ فضو اىسالً ٗآداثٔ .
 -13أُ رْشؤ اىطبىجخ ػي ٚشنش اهلل ػيّ ٚؼَٔ ٗاسزؼَبىٖب ف ٜطبػزٔ .
 -14أُ رْفش اىطبىجخ ٍِ اىزشجٔ اىَزًٍ٘ .
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توزغعػطظكجػطادةػػ(ػػػاضحدغثػواضدغرةػ)ػػػضضصفػػ(ػػاضرابعػاالبتدائيػ)ػاضفصلػاضدراديػاألولػػ(1441عـ)ػ
األسج٘ع

ٕ1441/1/2ـ

ٕ1441/1/6ـ

األسبىع

أدطاءػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

األسج٘ع

ٕ1441/1/16ـ

ٕ1441/1/21ـ

األسج٘ع

ٕ1441/1/31ـ

األسبىع

األسج٘ع

ٕ1441/2/14ـ

األسبىع

األسج٘ع

ٕ1441/2/28ـ

ٕ1441/1/23ـ

ٕ1441/2/7ـ

األسبىع

ٕ1441/2/21ـ

األسج٘ع

ٕ1441/2/13ـ

األسبىع

األسج٘ع

ٕ1441/3/27ـ

األسبىع

ٕ1441/3/6ـ

األسج٘ع

ٕ1441/4/11ـ

طحبظػأعلػبغتػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

األسج٘ع

17
18

ٕ1441/4/25ـ

ٕ1441/5/7ـ

ادتصطالػاضبراطجػاضطالجغظػضضطاضباتػزغرػاضطتقظاتػػ
ضططاغغرػاضتقوغم

ٕ1441/3/24ـ

ٕ1441/3/21ـ

أمػاضطؤطظغنػخدغجظػرضيػاضضهػرظه
األسبىع

ٕ1441/4/8ـ

ٕ1441/4/4ـ

أمػاضطؤطظغنػحفصظػػرضيػاضضهػرظكاػ
أوالدػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػ

أمػاضطؤطظغنػرائذظػػرضيػاضضهػرظكا

ٕ1441/4/15ـ

ٕ1441/3/11ـ

طنػأحصامػاضضباس

صغفغظػضبسػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم
ػاضتغاطن

ٕ1441/4/1ـ

ٕ1441/2/25ـ

طغبػرائحظػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

صفظػضباسػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

ٕ1441/3/17ـ

ٕ1441/2/11ـ

اضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػخضغلػاضضه
اضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػدغدػوضدػآدم

اعتطامػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػباضظظاسظ
اضطظاغظػبظظاسظػاضجدم

ٕ1441/3/3ـ

ٕ1441/1/27ـ

أوصافػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

اضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػأسضلػاضظاس

ٕ1441/2/18ـ

ٕ1441/1/9ـ

ططاظيػأدطاءػػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

أوصافػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضم

ٕ1441/2/4ـ

ٕ1441/1/13ـ

األسبىع

ٕ1441/4/22ـ

ٕ1441/4/18ـ

طراجطظ

16
المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي
الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م

1441/25/24هـ

2222/21/19م

ططضم/ةػاضطادة

اضطذرف/ةػاضتربوغظ

شائد/ةػاضطدردظ

أ/

أ/

أ/
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اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
وﺳﻠﻢ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻌﺪد اﻻﺳﻤﺎء دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻪ .
ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﺳﻤﺎء اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑ ﻌ ﺾ أﺳﻤﺎء اﻟﺮﺳﻮل
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ ﺑ ﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ﺒ ﻴ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺬي ﺳ ﻤ ﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪﴽ .
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

أ ن ﻳ ﺸ ﺮ ح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.....
1

1

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧ ﺴ ﺐ رﺳﻮل ا ﷲ ﺻ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻣﻪ واﺑﻴﻪ وﺟﺪه

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

أ ن ﻳ ﻌ ﻠ ﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻹﻃﻼق ﻗ ﺮ ﻳ ﺶ ﻟﻘﺐ اﻷﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺳﻢ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺑ ﺸ ﺮ ﺑ ﻨ ﺒ ﻲ ﻳ ﺎ ﺗ ﻲ ﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ﺪ ه اﺳﻤﻪ اﺣﻤﺪ
1

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

أ ن ﻳ ﺸ ﺮ ح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ درس أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة الحديــث
الصف الرابع االبتدائى
عدد صفحات المادة  40 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

