توزيع منهج مادة ( الحديث ) للصف ( األول المتوسط )
األسبوع

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

التاريخ
إلى
من
الخيس
االحد
1443/8/17هـ 1443/8/21هـ
الخميس
االحد
1443/8/24هـ 1443/8/28هـ
الخميس
االحد
1443/9/6هـ
1443/9/2هـ
الخميس
االحد
1443/9/13هـ
1443/9/9هـ
الخميس
االحد
1443/9/16هـ 1443/9/20هـ
االثنين
االحد
1443/9/23هـ 1443/9/24هـ
الخميس
الثالثاء
1443/9/25هـ 1443/10/4هـ
الخميس
االحد
1443/10/7هـ 1443/10/11هـ
الخميس
االحد
1443/10/14هـ 1443/10/18هـ
الثالثاء
االحد
1443/10/21هـ 1443/10/23هـ

الدروس

ستر العورة
ما ينهي عنه من اللباس
المؤمنين كالجسد الواحد
مفسدات األخوة االسالمية
اذية الناس
فضل االطعام والسالم
بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين
1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

جزاء صلة الرحم
صلة قاطع الرحم
األربعاء والخميس إجازة مطولة

الخميس
االحد
1443/10/28هـ 1443/11/3هـ
(من أحب أن يبسط له في رزقه )...و(ما من ذنب اجدر
الخميس
االحد
هـ
1443
/
11
/
10
هـ
1443
/11/6
أن يعجل هللا)...

الخميس
االحد
1443/11/20هـ 1443/11/24هـ
الخميس
االحد
1443/11/27هـ 1443/12/1هـ

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

فضل بر الوالين

(...رغم أنفه ثم رغم أنفه)

الثالثاء
االحد
1443/11/13هـ 1443/11/15هـ

موعد
االجازات

(صل من قطعك  )...,و(ليس الواصل بالمكافئ )...,
ِ
األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

تقدم مؤسسة التحاضير الحديثة

تحضير المواد الفصل الدراسي الثالث
وفقا لتوزيع المنهج المعتمد من الوزارة وبأكثر من طريقة تحضير مميزة وجاهزة للطباعة

عروض البور بوينت  -أوراق العمل  -الكتاب اإللكتروني
حل اسئله الكتاب  -سجل انجاز معلم وطالب
سجل متابعه  +سجل مهارات  -فيديوهات شرح
❖
❖
❖

ال نحل لكم ببيع أي شيء يخص تحاضيرنا.
ال نحل لكم االستفادة من تحاضيرنا إذا لم تدفع ثمنه.
ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع تحاضيرنا وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ِ
❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ب))
اَّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ََْيتَس ُ
ويمكنكم الحصول عليها
من خالل االتصال بنا

0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
أو الدخول على الرابط التالي
https://c.mta.sa/
لشراء تحضير المادة

أو الحصول على العديد من الخدمات التي نقدمها مثل
طباعة التحاضير وتوصيلها للمنزل – عمل اختبارات الفاقد التعليمي – اإلضافة على منصة مدرستي –
توفير العديد من التصاميم والوسائل واالستراتيجيات التعليمية التي يحتاجها المعلمات والمعلمين
وغيرها العديد من الخدمات التعليمية

