








أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب اهلل عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يعمّق المتعلم في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية اهلل ووحدانيته من
خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة اهلل ورسوله صلى اهلل
عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظاً وفهم ًا وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر
اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

 أن يعرف المتعلم أبرز أحكام العبادات ومحاسن الدين من خاللها.
 أن يتربى المتعلم على محبة اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم واالنقياد هلل عز
وجل من خالل ما يدرسه.
 أن ينشأ المتعلم على احترام المساجد وارتيادها والتأدب باآلداب اإلسالمية ،وأن يعرف
مكانة الصالة من الدين وكيفية أدائها على الصفة الصحيحة.
 أن يعرف المتعلم مكانة القرآن الكريم وأن العبادات حق هلل تعالى على عباده شكراً له
على فضله.
 أن يتربى المتعلم على القيام بالحقوق الواجبة عليه نحو مجتمعه ووالديه ومعلميه
وجيرانه.
 أن ينشأ المتعلم على الصدقة واإلنفاق في أوجه البر ،وأن يتربى على العناية بالصحة
والنظافة.
 أن يعرف المتعلم أدلة بعض األحكام الشرعية ،وينشأ على العبودية هلل وحده عز وجل.
 أن ينشأ المتعلم على االقتداء بالنبي صلى اهلل عليه وسلم في أداء العبادات.
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الدروس
فروض الوضوء
تدريبات على الدرس
نواقض الوضوء
تدريبات على الدرس
أهمية الصالة
تدريبات على الدرس
اختبار الفترة الثالثة
استقبال القبلة واستفتاح الصالة
الركوع والرفع منه
السجود والرفع منه
الركعة الثانية
اختبار الفترة الرابعة
التشهد األول والثاني
تدريبات على الدرس
دعاء االستفتاح ،وما يقال بعد الرفع من الركوع
تدريبات على الدرس
التشهد والصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم وما يشرع
االستعاذة منه قبل السالم.
االختبار النهائي

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

فروض الوضوء

موضوع الدرس

الفقه والسلوك 2ب

ما المقصود بالوضوء؟
عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

أنفذ خطوات الوضوء أمام التلميذات وأجعلهن يرددن ورائي األعضاء
بالترتيب حتى يسهل عليهن حفظها بالترتيب.
أعرض على التلميذات ورقة العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على السؤال
الموضح بها.

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

⃝

عرفي الصنفان اللذان يحبهما اهلل تعالى.

أصطحب التلميذات إلى غرفة المصادر المتعددة لمشاهدة عرض بوربوينت
من خالل جهاز الحاسب اآللي عن شخص يقوم بالوضوء.

رابط تفاعلي

استماع

تقويم قبلي

أقوم في بداية الدرس باختبار ذكاء التلميذات ومعلوماتهن عن الوضوء ثم
أطرح عليهن أسئلة متنوعة عن فروض الوضوء.
أقسم التلميذات إلى مجموعات بحيث أطلب من كل مجموعة منهن أن
يذكرن إحدى فروض الوضوء مع التمثيل للحركة الخاصة بكل منها.

نشاط إثرائي

بيني فروض الوضوء.

رتبي أعضاء الوضوء.

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

التقويم

تقويم بنائي

اخلربات السابقة

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أن تعرف التلميذة الصنفان اللذان
يحبهما اهلل تعالى.
أن تبين التلميذة فروض الوضوء.
أن ترتب التلميذة أعضاء الوضوء.
أن تذكر التلميذة تعريف المواالة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تلتزم التلميذة بالترتيب في أعضاء
الوضوء.

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

رتبي فرائض الوضوء.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
إلكتروني ًا 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
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

