تحضير مادة

الفقه
الصف األول ابتدائي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته
بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.




تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،

والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف

الموضوعات.



تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية

والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير

العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق
في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس
حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل

الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إ عداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته

 .1أن تنشأ الطالبة على االهتمام بالنظافة والحرص
على الطهارة.
 .2أن تتعلم الطالبة صفة االستنجاء واالستجمار.
 .3أن تتدرب الطالبة على كيفية الوضوء.
.4

أن تنشأ الطالبة على محبة الصالة.

 .5أن تعرف الطالبة الصلوات المفروضة ومكانتها
من الدين.
.6

تتدرب الطالبة على أداء الصالة.
أن ّ

.7

أن تعرف الطالبة بعض مبطالت الصالةة.

معلومات عن المعلمة
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توزيع منهج مادة الفقه الصف االول االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1440/4/30
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الخميس 1440/6/23

صفة الصالة 1

9

األحد 1440/6/26
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مبطالت الصالة
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التقييم النهائي
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مالحظات

المادة :الفقه والسلوك
العنوان :الوحدة األولى
الصف :األول االبتدائي (الفصل الدراسي الثاني)
الموضوع :الطهارة والنظافة
الفترة الزمنية6 :حصص
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.

األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تفرق بين االستنجاء واالستجمار.
 تبين أن الوضوء وإزالة النجاسة من الطهارة التي أمر هللا بها.
 تستشعر أن هللا أمر بالطهارة.
 تميز بين الطهارة الواجبة والنظافة المستحبة.
 تهتم بتنظيف ثيابها وتقليم أظافرها.
 تعلم غيرها ما تعلمته من الطهارة والنظافة.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 اذكري استخدامات عدة للماء في حياتك.
ستفهم التلميذة أن:
 أكملي العبارات التالية:
الفكرة الكبرى:
 .1أقلم أظفاري كلما .............
(الطهارة واجبة أمرنا هللا سبحانه وتعالى بها حيث قال
 .2أزيل النجاسة من مخرج البول والغائط
"وثِيَابَكَ فَ َط ِ ّه ْر").
تعالى َ
.........
 .3أنا أتوضأ بالماء ...............
(األفهام الباقية):
 .4أستخدم في االستنجاء واالستجمار بيدي
 المسلمة تنظف مخرج البول والغائط بالماء حتى تزول
...............
النجاسة ويسمى هذا العمل (استنجاء).
 المسلمة تنظف مخرج البول والغائط باألحجار أو المناديل  .5أنظف ثيابي كلما ..............
 رتبي األفعال التالية:
حتى تزول النجاسة ويسمى هذا العمل (استجمارا).
بعد قضاء الحاجة :أصلي – أتوضأ – أستنجي
 من الطهارة الوضوء ،وإزالة النجاسة.
 ضعي دائرة على األشياء النجسة:
البول – العرق – اللعاب – الغائط
 اكتبي الجمل التالية:
 .1ال يصح الوضوء إال بماء طهور
 .2قبل الصالة أزيل النجاسة عن الثوب والبدن
ومكان الصالة.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة.....:
 التفريق بين االستنجاء واالستجمار.
 الطهارة والنظافة.
 بيان أن الوضوء وإزالة النجاسة من الطهارة
التي أمر هللا بها.
 التمييز بين الطهارة الواجبة والنظافة
المستحبة.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن الطهارة والنظافة تتمثل مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح الفرق بين
االستنجاء واالستجمار.

المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).

أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم :مراجعة الدرس – – حل تقويم الوحدة – التقويم األدائي.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية:
 أكلف مجموعة من التلميذات بإحضار األشياء التي يمكن التطهر بها " قارورة ماء ،مناديل ،أحجار" ،يقمن
التلميذات بعرض ما أحضرت أمام بقية التلميذات وذلك بهدف توعيتهن باألشياء التي يجوز التطهر بها.
 أطلب من كل تلميذة أن تعلم أخيها كيف يهتم بنظافة يديه قبل األكل وبعده على أن أقوم بسؤال التلميذات عمن
طبقت هذا النشاط في المنزل والثناء على من قامت بذلك.
 أختار نشيدا مناسبا عن النظافة وأطلب من التلميذات حفظ النشيد حيث أقوم بتوزيع التلميذات إلى مجموعات
بعدد أبيات النشيد بحيث تلقي كل مجموعة بيتا أو بيتين.
 أقدم للتلميذات مجموعة من الصور الملونة التي توضح أدعية الدخول والخروج من الخالء ،أطلب من
التلميذات مشاهدة الصور بتركيز ومحاولة حفظ األدعية والعمل على ترديدها عند دخول الخالء والخروج منه.
 أقوم باصطحاب التلميذات إلى مصلى المدرسة ونعمل سويا في تنظيف المصلى وتجهيزه للصالة.
 أطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح الفرق بين االستنجاء واالستجمار.

(جـدول تنظيـم التــدريس)
 أختار نشيدا مناسبا عن
 أطلب من كل تلميذة أن تعلم
النظافة وأطلب من التلميذات
أخيها كيف يهتم بنظافة يديه قبل
حفظ النشيد حيث أقوم
األكل وبعده على أن أقوم بسؤال
بتوزيع التلميذات إلى
التلميذات عمن طبقت هذا
مجموعات بعدد أبيات النشيد
النشاط في المنزل والثناء على
بحيث تلقي كل مجموعة بيتا
من قامت بذلك.
أو بيتين.

 أكلف مجموعة من
التلميذات بإحضار
األشياء التي يمكن
التطهر بها " قارورة
ماء ،مناديل ،أحجار"،
يقمن التلميذات بعرض
ما أحضرته أمام بقية
التلميذات وذلك بهدف
توعيتهن باألشياء التي
يجوز التطهر بها.
 يطلب من التلميذات تصميم
 أقدم للتلميذات مجموعة  أقوم باصطحاب التلميذات إلى
لوحة تعليمية توضح الفرق
مصلى المدرسة ونعمل سويا في
من الصور الملونة التي
بين االستنجاء واالستجمار.
تنظيف المصلى وتجهيزه
توضح أدعية الدخول
للصالة.
والخروج من الخالء،
أطلب من التلميذات
مشاهدة الصور بتركيز
ومحاولة حفظ األدعية
والعمل على ترديدها عند
دخول الخالء والخروج
منه.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة:

الطهارة والنظافة

الصف :األول االبتدائي
تتمثل مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح الفرق بين االستنجاء واالستجمار

الهدف:
مهمتك :أن تصممين لوحة.
ف الهدف :أن تتناولين توضيح الفرق بين االستنجاء واالستجمار.
المشكلة والتحدي :أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب يوضح الفكرة بشكل يترك أثر
لدى المتلقي.
الدور:
أنت مصممة لوحات تعليمية.
ر لقد طلب منك تصميم لوحة تعليمية توضح الفرق بين االستنجاء واالستجمار.
وظيفتك :بيان أن االستنجاء واالستجمار من األمور الواجبة على المسلمة للحفاظ على
طهارتها.
الجمهور :تلميذات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :إقناع الجمهور بفضيلة الطهارة.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق مصممة لوحات تعليمية.
ق
التحدي :أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب.
الناتج واألداء والغرض:
ا
 لوحة تعليمية جيدة ومناسبة للموضوع وتطرح الفكرة بشكل علمي ودقيق.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

التصميم

تصميم يميل إلى
العشوائية –
عناصر غير
مترابطة  -وقت
طويل في التنفيذ

تصميم منظم –
عناصر مترابطة
– وقت طويل
في التصميم

تصميم منظم
– عناصر
مترابطة –
وقت متوسط
في التسليم

تصميم دقيق –
عناصر مترابطة –
تسليم في أسرع
وقت

األفكار

أفكار غريبة –
غير مرتبطة
بفكرة اللوحة –
عشوائية في
عرضها

أفكار ضعيفة –
مرتبطة باللوحة
 طريقةالعرض غير
دقيقة

أفكار قوية –
تتناسب مع
الموضوع –
معروضة
بشكل منظم

أفكار قوية –
تتناسب مع
الموضوع –
معروضة بشكل
منظم – تترك أثر
جيد في نفس
المتلقي

األلوان

األلوان غير
متناسقة -
استخدام عدد
كبير من األلوان

األلوان متناسقة
لحد ما

متناسقة جدا
– معبرة عن
الفكرة

متناسقة جدة
ومتسقة مع الفكرة
– مبهجة – جذابة
للعين – مريحة

األخوة المعلمين والمعلمات

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

ّللاه اوبا اركااته
س االم ا
ال ّ
علايكم اورحمة َ
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 =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف
 50لاير
:لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف
 50لاير
إلكترونيا ً 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
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444

0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
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

