اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله
ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف الخاصة للمادة







أوالً :الفقه
أن ينشأ المتعلم على االهتمام بالنظافة والحرص على الطهارة.
أن يتعلم المتعلم صفة االستنجاء واالستجمار.
أن يتدرب المتعلم على كيفية الوضوء.
أن ينشأ المتعلم على محبة الصالة ،ومعرفة الصلوات المفروضة ومكانتها من الدين ،والتدرب على أدائها.
أن يتعرف المتعلم على بعض مبطالت الصالة.

 أن يوقر المتعلم القرآن الكريم.

ثانياً :السلوك

توزيع منهج مادة الفقه والسلوك الصف الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

آداب قضاء الحاجة 1

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

آداب قضاء الحاجة 2
إزالة النجاسة عن البدن (الجسم)
تابع إزالة النجاسة عن البدن (الجسم)

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

إزالة النجاسة عن المالبس ومكان الصاله

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

تابع إزالة النجاسة عن المالبس ومكان الصاله
مكانة الصالة
تابع مكانة الصالة

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

شروط الصالة 1

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

شروط الصالة 2

شروط الصالة 3

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

آداب دخول المسجد1

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

آداب دخول المسجد 2

14
15
16
18-17

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

صالة الجماعة
تابع صالة الجماعة
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالحظات

المادة  :الفقه والسلوك
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث االبتدائي

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تدريبات آداب قضاء الحاجة ()1

-8التقويم (

)

ألقالم الملونة

آداب قضاء الحاجة ()1

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تستنتج التلميذة آداب قضاء
الحاجة
أن تستخرج التلميذة دعاء الدخول
إلى الخالء والخروج منه
أن تعرف التلميذة معنى كلمة الخالء
أن تذكر التلميذة آداب الدخول إلى
الخالء.
أن تحدد التلميذة في أي المكانين
الموضحين بالصورة ال أستقبل
القبلة عندما أقضي حاجتي
أن تذكر التلميذة آداب الخروج من
الخالء.
أن تعدد التلميذة األماكن التي يحرم
قضاء الحاجة فيها.
أن تختار التلميذة السلوك الصحيح
في الموقف الموضح
أن تربط التلميذة العبارة بما
يناسبها من اإلشكال الموضحة.
أن تحل التلميذة أسئلة ورقة العمل
الخاصة بالدرس
أن تقتدي التلميذة بسنة النبي
صلى هللا عليه وسلم عند قضاء
الحاجة.

أن تكتب التلميذة دعاء الدخول
إلى الخالء ودعاء الخروج منه.
أن تذكر التلميذة هل التصرف
التالي صحيح.
أن تضع التلميذة عالمة ()
أمام العبارة الصحيحة ,وعالمة
( )أمام اإلجابة الخطأ.
أن تستشعر التلميذة أهمية إتباع
سنة النبي صلى هللا عليه وسلم
عند قضاء الحاجة.

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

استنتجي آداب قضاء الحاجة
استخرجي دعاء الدخول إلى
الخالء والخروج منه
عرفي معنى كلمة الخالء
اذكري آداب الدخول إلى الخالء
حددي في أي المكانين
الموضحين بالصورة ال أستقبل
القبلة عندما أقضي حاجتي.
اذكري آداب الخروج من الخالء
عددي األماكن التي يحرم قضاء
الحاجة فيها.
اختاري السلوك الصحيح في
الموقف الموضح.
اربطي بين العبارة وبما يناسبها
من األشكال الموضحة.
حلي أسئلة ورق العمل الخاصة
بالدرس.

اكتبي دعاء الدخول إلى الخالء
والخروج منه.
اذكري هل التصرف التالي
صحيح.
ضعي عالمة ( )أمام العبارة
الصحيحة ,وعالمة ( )أمام
اإلجابة الخطأ.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
+التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس

+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856

آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================

حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004

966558396119

