
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة حديث الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                              

      

                  https://www.almanahj.com/sa/7hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    ط   الثالث المتوس (    للصف  )  الحديث     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 
)إن أول الناس يقضى عليه  الدرس األول:

 2 يوم القيامة ..(
)بت في بيت ميمونة ..( )  الثاني:الدرس 

 3 كن في الدنيا كأنك غريب (
 )إذا أراد هللا بعبده  الخير ( الدرس الثاث:

 4 )ال يتمين أحدكم الموت ..(
)كلكم راع وكلكم مسؤول عن  الدرس الرابع :

 رعيته () من أطاعني فقد أطاع هللا ..(

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 ـه7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 
)إن العبد ليتكلم بالكلمة  الدرس الخامس:

).... 6 
بين  )ما خير رسول هللا  الدرس السادس:

 8 )من تصدق بعدل تمرة ..( الدرس السابع : 7 أمرين إال أخذ  أيسرهما ( 
 نا عند رسول هللا )ك تابع الدرس السابع :

 في صدر النهار ..(

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
)إن هللا أوحى إلي أن  الدرس الثامن :

ال  )قل لي في اإلسالم قوال الدرس التاسع :10 تواضعوا ...(
)قل لي في اإلسالم قوال ال  تابع التاسع  :11 اسال عنه احد غيرك 

)من دل على خير  فله مثل  الدرس العاشر:12 اسال عنه احد غيرك..(
 أجر فاعله ( ) ارجعوا إلى أهليكم ...(

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

)أال أخبركم بأفضل  الدرس الحادي عشر :13
)الدين النصيحة قلنا  الدرس الثاني عشر :14 من درجة الصيام والصالة (

)من رأى منكم منكرا  الدرس الثالث عشر :15 لمن ؟ قال هلل ولكتابه (
 اختبارات الفصل الدراسي األول16 ..()ما يعدل الجهاد في سبيل هللا عز وجل ؟..(

 ) األسبوع األول (

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 فصل الدراسي األولبداية اختبار ال

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

أ/..................................................................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 

 



  



 

 من أعمال القلوب الوحدةعنوان 
      التاريخ  الصف المادة رقم الوحدة

  الثالث المتوسط الحديث األولى
 االبتدائي

      الحصة 
      الفصل  أعمال القلوبأهمية التعرف على  الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم ت التقويممهارا الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O االستكشاف O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O األصالة O المرونة O فيلم تعليمي O مجسمات O الكتاب O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O  المشكالتحل O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O ف الذهنيالعص O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (    

 
 

قررراا    الحررر   أن تقررراأ البةل ررر  
 صح ح  

 
 

  الح   أن تعاف البةل    ااوي 
 
 
 
 
 

أن ت رر ن البةل رر  يعررةلم ال  يررة   
 الج     

 
يعةلم الحر    أن تستلتج البةل   

 واستلتةجةته 
 

قاا    الح  ث نأن تقاأ البةل   
 صح ح  

 
 

 من أعمال القلوب
: عن أيب هريرة رضي    عهيق ليا  :  عيو رسيص     يلي   علييق وسيلم ي يص  ا نا أو  الهيا  ي  يي  احلديث الشريف

بق فعرفق نعمة  فعرفها لا  : فما عملو فيها ؟ لا  : لاتلو فيك حىت استشهدت لا  يصم ال يامة عليق رجل استشهد فأيت 
 12  :.....ص

 التعريف براوي احلديث 
ي ص  رض    عهق  كهو أرعي غهم أهل  وكانو يل هرة  : هص عبد الرمحن  بن  خر الدوس  يكىن أبيب هريرة هريرة أبص

كاا الههار ذهبو هبا مع  فلعبو هبا فكهصين  أاب هريرة أسلم عام خيرب ....  غرية فكهو أضعها يف الليل يف شجرة ونذا  
 هي 57حديثا وتصيف ابملديهة سهة  5374روى 

 معاين الكلمات  
 معهاها  الكلمة  معهاها  الكلمة 
 الكرمي  جصاد   فالر هبا  فعرفها  

 14معاين احلديث ونرشاداتق : انظر الكتاب ص 
ا  رض    عههما لا  ا بو يف بيو ميمصنة ليلة والهيب  لي   عليق وسلم عهدها ألنظر كيف عبعن عبد   بن -2

 الة رسص     لي   عليق وسلم ابلليل فتحدث رسص     لي   عليق وسلم مع أهلق ساعة مث رلد فلما كاا ثلث 
 كتاب الطالبة 16الليل اآلخر أو بع ق.... ص 

عميير رضيي    عههمييا لييا  : أخييل رسييص     ييلي   عليييق وسييلم لهكيييب ف ييا  ا كيين يف الييدنيا كأنييك  عيين عبييد   بيين -3
  كتاب الطالبة   16غريب  أو عابر سبيل.....ص 

 
 
قررررررراا    الحررررررر    اقائرررررررم س

 ؟صح ح  
 

 
  الح    ؟م  ااوي عاف س

 
 
 
 
 

يعررررررةلم ال  يررررررة      لررررررم  س
 الج     ؟

 
يعرررةلم الحررر     اسرررتلتجم  س

 ؟واستلتةجةته 
 
قرررررراا    الحرررررر  ث ن اقائرررررم س

 صح ح  ؟ 
 

 



 
 

أن تعاف البةل    ااو م 
  الح  ث ن

 
 
 

أن ت  ن البةل   يعةلم ال  ية   
 الج     

 
أن تستلتج البةل   يعةلم 

 الح  ث ن واستلتةجةته 
 

قاا    الح  ث نأن تقاأ البةل   
 صح ح  

 
 
 

  الح  ث نأن تعاف البةل    ااوي 
 
 

أن ت  ن البةل   يعةلم ال  ية   
 الج     

 
 

أن تستلتج البةل   يعةلم 
 الح  ث ن واستلتةجةته 

  17:هص عبد   بن عبا  بن عبد املطلب ال رش  اهلامش  ص عبد   بن عبا التعريف براوي الحديث 
 كتاب الطالبة   17بن عمر بن اخلطاب ال رش  أبص عبد الرمحن رض    عههما  ص  : هص عبد   عبد   بن عمر

 معهاها  الكلمة  معهاها  الكلمة 
 تسصك  اسنت   منو بو   

 آذاا الفجر أذا بال   مسافر عابر سبيل
 18معاين احلديث ونرشاداتق : انظر الكتاب ص ص

  لي   عليق وسلم انذا أراد   بعبده اخلري عجل لق الع صبة يف اليدنيا  لا  : لا  : رسص    أنس رض    عهق عن  -4
  ونذا أراد   بعبده الشر أمسك عهق بلنبق حىت يصايف بق يصم ال يامة 

عن أنس بن مالك رض    عهق  لا  : لا  الهيب  لي   عليق وسلم ا ال يتمهني أحيدكم امليصت مين ضير أ يابق في ا   – 5
  كتاب الطالبة   21 بد فاعال فلي ل...ص كاا ال

 التعريف براوي الحديث 
أنس بن مالك بن اله ر األنصاري أبص محزة كهاه بللك الهيب  لي   عليق وسلم  حب الهيب  لي   عليق وسلم أمت 

 هي93الصحبة والزمق مات سهة 
 معاين الكلمات  

 معهاها  الكلمة 
الع صبة يف 
 الدنيا    

ء ابملكاره كاملرض والف ر االبتال
 وحنصه 

 أييت بق يصم ال يامة  يصايف بق 

 23معاين احلديث ونرشاداتق : انظر ص 

 
 

  ن ؟ الح  ثم  ااو م عاف س
 
 
 
 

يعررررررةلم ال  يررررررة      لررررررم  س
 الج     ؟ 

 
يعررةلم الحرر  ث ن  اسررتلتجم  س

 واستلتةجةته ؟
 
 ن قرررررراا   الحرررررر  ث اقائرررررم س

 ؟صح ح  
 
 

 
 ؟ الح  ث نم  ااوي عاف س

 
 
 
يعررررررةلم ال  يررررررة      لررررررم  س

 الج     ؟ 
 
 

يعررةلم الحرر  ث ن  اسررتلتجم  س
 واستلتةجةته ؟

 حل تدريبات الكتاب متابعة الواجب المنزلي


