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مادة التفسري

)

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

أعدافػاضتعضغمػسيػاضططضصة
 -1غشط انعقيذح اإلعالييخ انظذيذخ ٔانًعبسف ٔانًٓبساد انًفيذح ٔاالتجبْبد ٔانقيى انًشغٕثخ نذٖ انطالة
نيشجٕا سجبالً -أٔ َغبء فبًْيٍ نذٔسْى في انذيبحٔ ،اعيٍ ثعقيذتٓى يذافعيٍ عُٓب ٔعبيهيٍ في ضٕئٓب نخيش
انذَيب ٔاآلخشح يعب.
 -2تٕفيش انكٕادس انجششيخ انالصيخ نتطٕيش انًجتًع اقتظبديب ٔاجتًبعيب ٔثقبفيب ثًب يخذو خطط انتًُيخ انطًٕدخ
في انًًهكخ ٔيذفع ْزِ انخطط يٍ َجبح إنٗ َجبح.
 -3انذشص عهٗ يظهذخ انفشد ٔانجًبعخ يعب  ،فٕٓ يجتغي يظهذخ انفشد يٍ خالل تعهيًّ تعهيًب كبفيب يفيذا نزاتّ
 ،كًب يجتغي يظهذخ انجًبعخ ثبإلفبدح يًب يتعهًّ األفشاد نتطٕيش انًجتًع ثظٕستيٍ :
 .خالل اإلعٓبو في اإلَتبج ٔانتًُيخ
األييخ َٔ ،شش انٕعي

أ ) يجبششح ٔ :رنك يٍ

ة ) غيش يجبششح ٔ :رنك يٍ خالل انقضبء عهٗ

نذٖ جًيع أثُبء األيخ ثشكم يضًٍ نٓى ديبح ٔاعيخ يغتُيشح
ٔدٔسا أكثش فبعهيخ في ثُبء يجتًعبتٓى .

أعدافػتعضغمػاضطرحضةػاضطتودطة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

تًكيييٍ انعقيييذح اإلعييالييخ فييي َفييظ انطبنج يخ ٔجعهٓييب ضييبثطخ نغييهٕكٓب ٔتظييشفبتٓبٔ ،تًُيييخ يذجييخ ا
ٔتقٕاِ ٔخشيتّ في قهجّ.
تضٔيييذْب ثييبنخجشاد ٔانًعييبسف انًالئًييخ نغييُّ  ،دتييٗ تهييى ثبألطييٕل انعبيييخ ٔانًجييبدا األعبعيييخ نهثقبفييخ
ٔانعهٕو.
تشٕيقٓب إنٗ انجذث عٍ انًعشفخٔ ،تعٕيذْب انتأيم انعهًي.
تًُيخ انقذساد انعقهيخ ٔانًٓبساد انًختهفخ نذٖ انطبنجخٔ ،تعٓذْب ثبنتٕجيّ ٔانتٓزيت.
تشثيتٓ يب عهييٗ انذيييبح االجتًبعيييخ اإلعييالييخ انتييي يغييٕدْب اإلخييبء ٔانتعييبٌٔٔ ،تقييذيش انتجعييخٔ ،تذًييم
انًغؤٔنيخ.
تذسيجٓب عهٗ خذيّ يجتًعٓب ٔٔطُٓب ٔ ،تًُيخ سٔح انُظخ ٔاإلخالص نٕالح أيشْب .
دفض ًْتٓب العتعبدح أيجبد أيتٓب انًغهًخ انتي تُتًي إنيٓب ٔاعتئُبف انغيش في طشيق انعضح ٔانًجذ.
تعٕيذْب االَتفبع ثٕقتٓب في انقشاءح انًفيذح ٔ ،اعتثًبس فشاغٓب في األعًبل انُبفعيخٔ ،تظيشين َشيبطٓب
ثًب يجعم شخظيتٓب اإلعالييخ يضدْشح قٕيخ.
تقٕيييخ ٔعييي انطبنجييخ نتعييشف – ثقييذس عييُّ – كييين تٕاجييّ اإلشييبعبد انًضييههخٔ ،انًييزاْت انٓذايييخ،
ٔانًجبدا انذخيهخ.
إعذادْب نًب يهي ْزِ انًشدهخ يٍ يشادم انذيبح .
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أعدافػتدرغسػطادةػاضتفدغر

 -1أٌ تتأيم انطبنجبد آيبد انقشآٌ انكشيى عُذ تعهًٓب نتعًم ثًب فيٓب يٍ أدكبو ششعيخ
 -2تذسيت انطبنجبد عهٗ قشاءح انقشآٌ انكشيى قشاءح عهيًخ ٔانتذثش نًب في آيبتّ .
 -3أٌ تتعشف انطبنجبد عهٗ أعجبة َضٔل اآليبد أٔ انغٕس انتي يذسعَٕٓب إٌ ٔجذد.
 -4تشثيخ انطبنجبد عهٗ انقذسح عهٗ تفغيش آيبد انقشآٌ انكشيى يٍ غيش تأٔيم ٔال تذشين .
 -5تعهيييى انطبنجييبد عهييٗ انتٕطييم إنييٗ انفٕائييذ ٔاألدكييبو انتييي تشييًهٓب اآليييبد ٔانتعييشف عهييٗ يييب
تذتٕيّ يٍ عِجش ٔيٕاعظ .
 -6أٌ تطجّق انطبنجيبد ييب يتٕطيهٌٕ إنييّ ييٍ فٕائيذ ٔ أدكيبو فيي دييبتٓى انٕاقعييخ ٔيعتجيشٌ ثًيب
يتضًُّ انقشآٌ انكشيى يٍ دكى ٔ أيثبل ٔقظض نهعجشح .
 -7إشجبع انذبجخ إنٗ انًعشفخ انذيُيخ نهذعٕح.
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توزغعػطظكجػطادةػػ(ػػػاضتفدغرػػ)ػػػضضصفػػ(ػػاألولػاضطتودطػ)ػاضفصلػاضدراديػاألولػػ(1221عـ)ػ
األعجٕع

ْ1441/1/6ـ

ْ1441/1/2ـ

األسبىع

ْ1441/1/9ـ

تفدغرػدورةػاإلخالصػواضطددػ

تفدغرػدورتيػاضظاسػواضفضقػػ

األعجٕع

األعجٕع

ْ1441/1/16ـ

تفدغرػدورةػاضظصرػواضصاسرونػػ

ْ1441/1/21ـ

األسبىع

ْ1441/1/23ـ

األعجٕع

تفدغرػدورةػاضصوثرػواضطارونػػ
تفدغرػدورتيػشرغشػواضفغلػػ

تفدغرػدورةػاضتصاثرػواضقاررةػػ

ْ1441/2/4ـ

ْ1441/1/31ـ

األسبىع

ْ1441/2/7ـ

ْ1441/2/14ـ

األعجٕع

األعجٕع

اضتعرغفػبدورةػاضظطلػ

ْ1441/2/18ـ

األسبىع

ْ1441/2/21ـ

تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-13ػ)17ػ
تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-02ػ)04

تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-10ػ)15

ْ1441/3/3ـ

ْ1441/2/28ـ

األسبىع

ْ1441/2/13ـ

ْ1441/3/11ـ

ْ1441/3/6ـ

تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-21ػ)22
تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-37ػ)41

ْ1441/3/17ـ

األسبىع

ْ1441/3/24ـ

ْ1441/3/21ـ

تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-40ػ)43

تفدغرػدورةػاضقصصػاآلغاتػ(ػ-5ػ)7

اضتعرغفػبدورةػاضقصصػ

ػتفدغرػدورةػاضقصصػاآلغاتػ(ػ-12ػ)12

ْ1441/4/1ـ

ْ1441/3/27ـ

األسبىع

ْ1441/4/8ـ

ْ1441/4/4ـ

تفدغرػدورةػاضقصصػاآلغاتػ(ػ-22ػ24ػ)

تفدغرػدورةػاضقصصػاآلغاتػ(ػ-54ػ)56

ػتفدغرػدورةػاضقصصػاآلغاتػ(ػ-25ػ)31

ػتفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-57ػ60ػ)

ْ1441/4/15ـ

ْ1441/4/11ـ

ْ1441/4/25ـ

ْ1441/5/7ـ

ادتصطالػاضبراطجػاضعالجغةػضضطاضباتػزغرػ
اضطتقظاتػػضطعاغغرػاضتقوغم
طعضم/ةػاضطادة

األسبىع

ْ1441/4/18ـ

16

ػاآلغاتػ(ػ-61ػ)62

17
18

ْ1441/2/25ـ

تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-05ػ11

تفدغرػدورةػاضظطل

األعجٕع

ْ1441/2/11ـ

تفدغرػدورةػاضزضزضةػ

تفدغرػدورةػاضظطلػاآلغاتػ(ػ-16ػ)22

األعجٕع

ْ1441/1/27ـ

تفدغرػدورةػػاضكطزةػواضعصرػػ

تفدغرػدورةػاضعادغاتػ

األعجٕع

ْ1441/1/13ـ

طراجعة

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

اضطذرف/ةػاضتربوغة
أ/

ْ1441/4/22ـ

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

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

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

شائد/ةػاضطدردة
أ/

أ/
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  1440هـ

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

آﻳﺎت ﺳﻮرﺗﻲ اﻟﻨﺎس
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
واﻟﻔﻠﻖ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ
25/06/1440
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

2

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻘﻮل ا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻗ ﻞ( ﻓ ﻲ ﺳﻮرﺗﻲ اﻟﻨﺎس واﻟﻔﻠﻖ

اﻟﻬﺪف اﻷول

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺜﻼث ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻲ و ﺻ ﻒ ا ﷲ ﺑ ﻬ ﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻓ ﻲ ﺳﻮرة اﻟﻨﺎس
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳﻤﻴﺰ ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ )اﻟﺨﻨﺎس( اﻟﺬي أﻣﺮ ا ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎذة ﻣ ﻨ ﻪ .
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺼﺒﺢ واﻟﻠﻴﻞ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ ﺳﻮرة اﻟﻔﻠﻖ.
أ ن ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻛ ٍ
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

أ ن ﻳﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ وﺻﻔﻲ اﻟﻮﺳﻮاس واﻟﺨﻨﺎس ﻣ ﻦ ﺣ ﻴ ﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

أ ن ﻳ ﺤ ﺮ ص ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮذﺗﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮض.
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳ ﺼ ﻒ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻮاﺣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮه ا ﷲ ﻋ ﺰ وﺟﻞ ﻓ ﻲ ﺳﻮرة اﻟﻐﻠﻖ
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

 /1ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ  . .وﻟﻠﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲ :
/https://butterfly1 9 9 0sa.wordpress.com/2014/04/25

 /2ﻻ ﺑ ﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣ ﻦ اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼ ل اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟ ﻺ ﺟ ﺎ ﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻃ ﻼ ﺑ ﻪ وإدارة اﻟﺤﺼﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻮاﺛﻖ
اﻟﻤﻠﻢ .

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻓﺎﺗﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪي

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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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 التفسيــــر
الصـف االول متوســـط
عدد صفحات المادة  55 :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

