وحدة أسماء هللا الحسنى – رياض أطفال
(تحضير نشاط فترة الحلقة)
اسم الوحدة  /أسماء هللا الحسنى
اسم النشاط /هللا السالم

التاريخ/
اليوم /

/

/

 14هـ

الهدف من النشاط:
الهدف العام للحلقة :أن يعرف الطفل معنى اسم هللا السالم.
االهداف السلوكية االجرائية :
بعد االنتهاء من النشاط يصبح الطفل قادر على :
وجداني  :أن ينتبه الطفل إلى المعلمه أثناء النشاط .
معرفي  :أن يتعرف الطفل على معنى اسم هللا السالم من خالل سرد المعلمة لقصة.
مهاري  :أن يطبق الطفل معنى اسم هللا السالم في كل أفعاله.
المواد واألدوات الالزمة للنشاط ( :قصة )
عرض النشاط :
المقدمه  :أقوم بعرض بعض اآليات التي ورد فيها اسم هللا السالم في القرآن الكريم.
جزء تمهيدي  :ما معنى اسم هللا السالم؟
جزء أساسي  :أقوم بالتوضيح لألطفال معنى اسم هللا السالم فمعنى االسم ..نشر الحب والمودة بين الناس – يملك هللا السالمة
والنجاة من العذاب لمن شاء من عباده – هللا سليم من أي عيب أو نقصان..
أناقش األطفال حول االسم فأقول لهم هللا السالم يحبني أن:
 - 1أكون سليما ً من المعاصي والذنوب.
 - 2أخلص هلل وحده في العبادة.
 - 3أن أبتعد عن الشهوات والشبهات.
 - 4المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
 - 5يكون قلبي سليما ً من كل حقد وحسد.
أنهي الحلقة بسرد قصة (صلح الحديبية):
في العام السادس من الهجرة أراد النبي صلى هللا عليه وسلم زيارة بيت هللا الحرام فخرج إلى مكة ومعه  1500من المسلمين
وحينما علمت قريش بخروجهم أرسلت إليه لطلب التفاوض معه وعقد معاهدة للسالم تتضمن أن يتم الصلح بين قريش وبين
المسلمين وأن يعود المسلمون إلى المدينة في هذا العام على أن يدخلوا مكة في العام المقبل وكان من شروط هذا الصلح أن يرد
النبي صلى هللا عليه وسلم من جاء إليه مسلما ً من مكة وال ترد قريش من جاء إليها من المسلمين.
وحرصا ً من النبي صلى هللا عليه وسلم على أن يعم السالم فقد قبل شروط قريش برغم ما فيها من التعنت بل إنه التزم بكل ما
اتفق عليه معهم فرد إليهم عددا ً من المسلمين الذين جاؤوا إليه فرارا ً من أذى المشركين واضطهادهم لكن هؤالء الفارين
استطاعوا الهرب مرة أخرى من مكة وتجمعوا معا ً ليشكلوا تهديدا ً حقيقيا ً لتجارة قريش وقوافلها مما اضطر قريشا ً في النهاية
إلى اإلستنجاد بالنبي صلى هللا عليه وسلم ليبقى عنده من أتاه وال يرده إليهم وقد كان هذا الصلح بمثابة انتصار حقيقي للمسلمين
فلم يمض عامان حتى دخل المسلمون مكة في أول فتح سلمي دون أن تراق فيه قطرة دم واحدة.
األسئلة المثيرة للتفكير :
ما اسمك؟
من ربك؟ ومن نبيك؟
ما اسم وحدتنا؟
ما اسم حلقة اليوم يا ......؟
هل معنى اسم هللا السالم نشر الحب والمودة بين الناس؟
التأكد من تحقيق الهدف :من خالل األسئلة التي تطرح على الطفل.
كيفية االنتقال إلى النشاط الالحق  :صوت جرس وتطلب المعلمه من االطفال الوقوف ليودعوا الحلقه .
لو أعدت النشاط مرة أخرى ما التعديالت واإلضافات التي سأقوم بها؟
النشاط:
األطفال :
األدوات:
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(تحضير فترة اللقاء األخير)
التاريخ/
اليوم /

اسم الوحدة  /أسماء هللا الحسنى
اسم النشاط /حديث شريف  +دعاء

/

/

 14هـ

الهدف من النشاط:
الهدف العام للقاء االخير  :حفظ الحديث الشريف والدعاء.
االهداف السلوكية االجرائية :
وجداني  :أن يتعاون الطفل مع أصدقاؤه في قص كلمة السالم ورد السالم ولصقهما على ورقة الحديث.
معرفي  :أن يتعلم الطفل رد السالم من خالل الحديث الشريف.
مهاري  :أن يصفق األطفال لزميلهم الذي ردد الدعاء بمفرده.
المواد واألدوات الالزمة للنشاط ( :ورق مكتوبا ً عليه نص الحديث والدعاء – ورقة مكتوب عليها اسم هللا السالم – لصق –
صندوق األحاديث  -لوحة )
خطوات اإلنتقال إلى اللقاء األخير :
• الجلوس في الحلقة .
• إخبارهم باسم النشاط لهذا اليوم .
• حث األطفال على التركيز واإلنتباه والجلوس الصحيح .
عرض النشاط :
تذكير األطفال بالوحدة واسترجاع جميع أنشطة اليوم ثم أناقش األطفال حول السالم فأسألهم ماذا نقول عند السالم؟
أردد الحديث الشريف قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :أفشوا السالم بينكم) .ثم أقوم بتوزيع الورق على األطفال الذي كُتب
عليه الحديث الشريف وأطلب منهم أن يقصوا كلمة السالم عليكم ورد السالم ويلصقونها في ورقة الحديث ثم أطلب منهم وضع
الورقة في صندوق األحاديث.
أقوم بتوزيع ورقة على األطفال مكتوبا ً عليها اسم هللا
(السالم) وأطلب منهم قص االسم ولصقه في لوحة القلب
حتى يتم جمع األسماء كلها.
أنهي اللقاء األخير بدعاء عن اسم هللا (السالم) فأردد
الدعاء {اللهم أنت السالم ومنك السالم،
تباركت يا ذا الجالل واإلكرام} ثم أطلب من
األطفال ترديده معي وأن يحفظوه.
أوزع على األطفال ورقة مكتوبا ً عليها الدعاء
وأطلب منهم قصه وحفظه في صندوق األدعية
لندعو به كل يوم.
من األسئلة المفتوحة :
 /2من يردده معي؟
 /1هل أعجبكم الحديث يا أطفال؟
 / 4ما اسم هللا الذي قمت بقصه ولصقه في لوحة القلب يا ...؟
 /3من حفظ الدعاء؟
االستراتيجية المنفذة :استراتيجية المناقشة
فترة التنفيذ 5 :دقائق
طريقة التنفيذ :دفع األطفال إلى التفكير والمناقشة وإبداء الرأي وطرح األسئلة وتقديم
األجوبة  ،واشراكهم في إعداد الدروس ،مع االهتمام بالبحث وجمع المعلومات وتحليلها.
األهداف من اإلستراتيجية:
-1دفع األطفال إلى التفكير والمناقشة .
-2تحفيز األطفال على االهنمام بالبحث وجمع المعلومات وتحليلها.
كيفية انهاء اللقاء األخير :صوت جرس تطلب المعلمه من االطفال الوقوف ليودعوا اللقاء االخير.
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

تقدم لكم مؤسسة التحاضير الحديثة تحضير رياض األطفال
للعام الدراسي 1443هـ للفصول الدراسية الثالثة
أسماء وحدات رياض االطفال في الفالش

وحدة أهال وسهال
وحدة األصحاب
وحدة المسكن
وحدة صحتي وسالمتي
وحدة األيدي
وحدة الملبس
وحدة روضتي
وحدة الغذاء
وحدة العائلة
وحدة كتابي
وحدة الماء
وحدة الرمل
وحدة الحج
وحدة المال واالقتصاد
وحدة وطني
وحدة حاسوبي
وحدة المواصالت
وحدة األلوان
وحدة رمضان
وحدة هو للا
وحدة أنا وجسمي
وحدة السيرة النبوية
وحدة أصحاب المهن
وحدة األجسام
وحدة األشكال الهندسية
وحدة البيئة
وحدة الصوت
وحدة الضوء
وحدة الفصول األربعة
وحدة شهور السنة
وحدة الهواء
وحدة الحشرات
وحدة الحيوان
وحدة الفضاء
وحدة الكهرباء
وحدة النبات
وحدة النحل

وحدة أحب لغتي
وحدة المخترعون
وحدة صالتي
وحدة مكتي
وحدة رؤية 2030
وحدة نيوم
وحدة حقوقي وواجباتي
وحدة النظافة الشخصية
وحدة الرياضة
وحدة حول العالم
وحدة قارات العالم
وحدة المحبة
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وحدة التمييز واإلدراك
وحدة الكائنات الحية
وحدة أسماء للا الحسنى
وحدة المشاعر
وحدة مع السالمة
تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بإثنى عشر طريقة مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
الدليل اإلجرائي (الجداول)
الدليل اإلجرائي (االستمارات)
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي

التحضير بالطريقة االستقصائية لكل الوحدات
التحضير باألهداف االجرائية السلوكية
التحضير بطريقة معايير التعلم المبكر النمائية
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 54وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزل
أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطيط البرنامج اليومي حسب الدليل االجرائي +
 +اناشيد
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سجالت  +مطويات  +أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق مختلفة
بحجم
32 GB

ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن التخطيط – ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو وعروض بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة االنجليزية
القرآن الكريم تعليم قصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+

دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+

الخطة الفصلية لرياض األطفال للثالث فصول الدراسية لعام 1443هـ
+

تحضير منهج الحروف واألرقام والمفاهيم الرياضية لألطفال
+

مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+

رؤية  2030رياض أطفال
+

مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+

تحضير الدليل اإلجرائي لجميع وحدات رياض األطفال
للمستويات الثالثة
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+

الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام 1441 – 1440هـ
+

دليل رياض األطفال في نظام نور
+

معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل الحضانات

ملف خاص باألسبوع التمهيدي
+
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو تعليم القراءة
والقرآن بالتجويد
منهج التربية البدنية لرياض األطفال
بمستوياته الثالثة
وشعارات الوحدات وأيقونة خاصة بكل وحدة

+
المناسبات العالمية (بوربوينت وفيديو وصور واناشيد) (اليوم الوطني  – 91اليوم
العالمي للغذاء – اليوم العالمي للطفل – اليوم العالمي للدفاع المدني) باإلضافة
لصور األركان
+
بوربوينت وفيديو اليوم الوطني  91داخل وحدة وطني
+
بوسترات لفترات البرنامج اليومي لعدد  12وحدة أساسية بوسترات بمقاس
A1
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تتضمن البوسترات
فترة البرنامج اليومي (حلقة ولقاء اخير ووجبة ولعب حر واركان)
+
أوراق عمل تمارين إدراكية بداخل كل وحدة من وحدات الفصل الدراسي األول
والثاني والثالث لعام 1443هـ

سعر الفالش  160اير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130اير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50اير فيدكس
ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

ر ً
إلكتونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم ر
الشاء عن طريق االيميل من هذا الرابط

www.mta.sa/c
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
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0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
واتسب رياض األطفال
0545812647
يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
====================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
====================
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
====================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
______________________________
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بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
______________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
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_____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

______________________________
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