
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(       األول المتوسط (    للصف  )  التفسير     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

 تفسير سورة اإلخالص والمسد  2  تفسير سورتي الناس والفلق   1
 تفسير سورة الكوثر والماعون   3  سورة النصر والكافرون   تفسير

 تفسير سورة  الهمزة والعصر  4  تفسير سورتي قريش والفيل  

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 كاثر والقارعة تفسير سورة الت 5
 تفسير سورة الزلزلة    6  تفسير سورة العاديات 

 ( 19 -15اآليات )   تفسير سورة النمل 7 التعريف بسورة النمل  
 ( 31 -27اآليات ) تفسير سورة النمل   8 ( 26 -20اآليات )   تفسير سورة النمل

  (37 -32اآليات ) تفسير سورة النمل  

 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

 ( 40 -38اآليات )   تفسير سورة النمل 9
 ( 61 -59اآليات )   النملتفسير سورة  10  (44 -41اآليات )   تفسير سورة النمل

 ( 9 -7اآليات )   تفسير سورة القصص 12  لتعريف بسورة القصص ا 11  (65 -62اآليات )   تفسير سورة النمل
  (14 -10اآليات ) تفسير سورة القصص   

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

13 
 46 -44اآليات )   تفسير سورة القصص
 ) 

 -47اآليات )   تفسير سورة القصص 
51)  

 ( 78 -76اآليات )   تفسير سورة القصص 14
 تفسير سورة النمل 15  ( 82 -79اآليات )   تفسير سورة النمل 

 اختبارات الفصل الدراسي األول 16  (84 -83اآليات ) 
 األسبوع األول ( )

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
ال

م
 

 

 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 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 داية الدراسة للفصل الدراسي الثانيب
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استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم
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 هـ (  1441لعام الدراسي  )ا   -الفصل الدراسي األول    –(       األول المتوسط (    للصف  )  التفسير     توزيع منهج مادة    )       
 

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

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

 

 قائدة المدرسة :
 

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

 

 هللا تعالى وتعلق القلب به اء إلىااللتج الوحدةعنوان 
      التاريخ  الصف المادة رقم الوحدة

      الحصة  األول المتوسط التفسير األولى

      الفصل  االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب بهأهمية التعرف على  الفكرة العامة
  

 أساليب التقويم ارات التقويمهم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة

O )   ( نشاط رقم O عرض صور O  تاريخيمدخل 
O  الحوار

 والمناقشة
O االستكشاف 

O  الخرائط
 الذهنية

O الكتاب O مجسمات O فيلم تعليمي O المرونة O األصالة O تمييز المعلومات O المالحظة O األسئلة واألجوبة O أخرى 

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت 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

 التعاوني
O القصة O تمثيل االدوار O جهاز التسجيل O لوحات ورسومات O أخرى O العصف الذهني O التفكير الناقد O أخرى O قائمة الشطب O التوصيل O خرىأ 

    
 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (

 
 

أن تحفظظا طالبا ظظر يظظلفتق طاف ظظ  
 لطانبس حفاب متقنب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن تحظظظظظظظظبب طالبا ظظظظظظظظر مل ظظظظظظظظل  
 طايلفتين 

 

 وتعلق القلب بهااللتجاء إلى هللا تعالى 
  الفلقسورة 

ومن } قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثت يف العقد 
 شر حاسد إذا حسد.

 سورة الناس 
} قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور 

 .الناس من اجلنة والناس {
 االلتجاء إىل هللا تعاىل.: موضوع السورتني 

 معاين الكلمات الغريبة 
 معناها  الكلمة   معناها   الكلمة 

 
 
أحفاظظظظظظق يظظظظظظلفتق طاف ظظظظظظ   س

 لطانبس حفاب متقنب 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حببي مل ل  طايلفتين  س
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أن تل ح طالبا ر معظبنق طال مظب  
 طاجبيبة فق طايلفتين 

 
 
 

أن ت ظظظظين طالبا ظظظظر يظظظظ   نظظظظ ل  
 طايلفتين 

 
 
 
 

 لبا ر ف بئ  طايلفتين أن تعبب طا
 
 
 
 
 

 أن تفيف طالبا ر طايلفتين 
 تفييفط ي يمب 

 
 
 
 
 
 
 

طن تيظظظظظظظتنتب طالبا ظظظظظظظر طافلطئظظظظظظظب 
 لطاليتن بلب  من طايلفتين 

 
 
 

 النفخ بدون ريق واملراد السواحر   ات فاالن الصبح   الفلق 
 الذي يتأخر اخلناس كثري الوسوسة الوسواس

 سبب نزول السورتني 
ذلك عليه ومرض أايما فأطلعه هللا نزلت السورتني ملا سحر الرسول صلى هللا عليه وسلم فأثر 

 على موضع السحر وأنزل عليه سورة الفلق وسورة الناس فقرأمها على السحر 
 ئل السورتني فضا

 مشروعية القراءة هبما يف دبر كل صالة  -1
 مشروعية قرائتهما ثالث مرات كل صباح ومساء  -2
 مشروعية قرائتهما عند النوم ثالث مرات  -3

  تفسري السورتني
قل اي حممد ) أعوذ برب الفلق ألتجيء وأعتصم برب الفلق وهو  :الفلقتفسري سورة 

 النشاط الصبح..................كتاب
 قل اي حممد) أعوذ برب الناس ( ألتجئ وأعتصم برب الناس كتاب النشاط :الناستفسري سورة 

 الفوائد واالستبباطات 
 وقاية من الشرور رمحة هللا بعباده حيث أرشدهم إىل ما فيه -1
 عناية هللا بعباده  -3
 كما أن من اجلن شياطني فإن من اإلنس شياطني   -4
  أنه وسواس خناسمن صفات الشياطني -5

ل ظظظظظحق معظظظظظبنق طال مظظظظظب   س
 طاجبيبة فق طايلفتين 

 
 
 

   ينق ي   ن ل  طايلفتين س
 
 
 
 
 

 عببي ف بئ  طايلفتين  س
 
 
 
 
 

فيظظظفي طايظظظلفتين تفيظظظيفط  س
 ي يمب 

 
 
 
 
 
 
 

طيظظظظظظظظظظظظظظظتنتجق طافلطئظظظظظظظظظظظظظظظب  س
 لفتين لطاليتن بلب  من طاي

 

 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي
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ن والمعلمات  األخوة المعلمي 

 
ُ
ه
ُ
ات
َ
ك را
ا
ب ِ وا

ه
رحمة اَّلل ْم وا

ُ
يك
َ
ل
ا
ُم ع

ا
 الّسَل

ديثةيرس مؤسسة التحاضي  الح  

www.mta.sa 

 أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التفسي  

 تحضي  + توزي    ع + أهداف

 أنواع التحاضي  

 

اتيجيات الحديثة + بطاقات تخطيط الدروس ي + االسير
 خماسي + وحدات + مرسد +بنائ 

 المرفقات

 + 

 ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+ 

 سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+ 

لدات اختبارات متنوعهمج  
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+ 

 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

از الطالبةوسجل إنج  

+ 

  حل األسئلة

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

 اثراءات

 

ن  بالفيديو  لجميع دروس المنهج  ح متمي   شر
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________________________________________________ 

  ريال  60طباعة ملونة + السي دي = 

ريال  30طباعة أبيض وأسود + السي دي =   

للصف الواحد ()  ريال   20سي دي فقط  =  

ريال  20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =    

 التوصيل داخل مدينة الرياض مجانا

كة سمسا )فيدكس ( اضافة  ريال 50والتوصيل خارج الرياض عن طريق شر  

 : ستَلملحجز طلبكم وتسجيل معلومات ال 

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

طلب توزي    ع المنهج او عينة ويمكنكم   

اء عن طريق االيميل  او الرسر

 من هذا الرابط

www.mta.sa/c 

 او 
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https://mta.sa/c/
https://mta.sa/c/


 : للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم

0505107025 

0551092444 

0555107025 

0557977722 

ن خارج مدينة الرياض والخرج  وهنا أرقام الحسابات للمعلمي 

 البنك األهلي 

 مؤسسة التحاضي  الحديثة

27949172000110 

 ( اي بان )

SA0610000027949172000110 

______________________________________________ 

 مرصف الراجحي 

 مؤسسة التحاضي  الحديثة

233608010954856 
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 ( اي بان )

SA5780000233608010954856 

______________________________________________ 

 ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات

 الرياض
ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

2052558759940 

 سامبا

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

8001852539 

 البنك السعودي لإلستثمار

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

0101001926001 

ي مدنهم االتصال بجوال المدير
ن
ي ف ي أن يكونوا وكَلء لتحاضي  فواز الحرئ 

ن
ن ف  لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 
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