اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية
 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 اهلل 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.

 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف العامة لمادة الفقه والسلوك

أن تعرف الطالبة أبرز أحكام العبادات ومحاسن الدين من خاللها.
 أن تنشأ الطالبة على االنقياد هلل عز وجل من خالل ما يدرسه من العبادات.
 أن يتربى الطالبة على محبة هللا تعالى ورسوله
 أن تؤدي الطالبة العبادات على وجهها المشروع.
 أن تعرف الطالبة مكانة الصالة من الدين وكيفية أدائها على الصفة الصحيحة.
 أن تنشأ الطالبة على التأدب باآلداب اإلسالمية.
 أن تنشأ الطالبة على احترام المساجد وارتيادها.
 أن تنشأ الطالبة على محبة األذكار الشرعية وتحفظ قدرا مناسبا منها ويتدرب على تطبيقها.
 أن تعرف الطالبة مكانة القرآن الكريم وينشأ على التأدب معه.
 أن تعرف الطالبة أن العبادات حق هلل تعالى على عباده شكرا له على فضله وإنعامه.
 أن تتربى الطالبة على القيام بالحقوق الواجبة عليه نحو مجتمعه ووالديها ومعلماتها وجيرانها.
 أن تشعر الطالبة باألخوة اإلسالمية من خالل أداء العبادات.
 أن تتربى الطالبة على التقرب إلى هللا عز وجل بالطاعات ونوافل العبادات.
 أن تنشأ الطالبة على الصدقة واإلنفاق في أوجه البِّر.
 أن يتربى الطالبة على العناية بالصحة والنظافة.
 أن تنشأ الطالبة على التأسي واالقتداء بالنبي  في أداء العبادات.
 أن تعرف الطالبة أدلة بعض األحكام الشرعية.
 أن تنشأ الطالبة على العبودية هلل عز وجل من خالل أداء العبادات.
 أن تتربى الطالبة على المحافظة على الممتلكات العامة.
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التاريخ

عنوان الوحدة

األذان واإلقامة
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الطرائق العامة لتدريسها
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التعلم التعاوني
الطريقة اإللقائية
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التعلم النشط

(
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تبادل األدوار

(
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طريقة الحوار والمناقشة

(

)

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات
 استخدام وسائل تعليمية مناسبة
 استخدام أوراق عمل
مكوناتها

كفايات الوحدة
تعرف األذان واإلقامة .
تعدد جمل األذان واإلقامة .
تستنتج سبب مشروعية األذان واإلقامة .
تبين حكم األذان واإلقامة.
تستدل على فضل األذان .
تتعرف على الجمل التي تزاد في أذان الفجر .
تطبق األذان واإلقامة تطبيقا صحيحا .
تذكر ما يسن للمؤذن .
يقول األذكار المشروعة بعد انتهاء األذان
تحرص على إجابة المؤذن .
تبادر إلى المسجد بعد األذان .
تفسر جمل األذان .
تبدي الرغبة في ممارسة آثار معاني األذان في الحياة اليومية .
تسهم في الحوار مع زمالئه عن الفروق بين األذان واإلقامة .

التعليم القبلي

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المهارات الجديدة
 تعريف األذان بأنه اإلعالم بدخول الوقت هو
فرض كفاية .






األذان
سنن األذان
معاني جمل األذان
اإلقامة

 لألذان جمل ولها معاني و يجب
االلتزام بها عند الشروع فيه .
 لألذان سنن للمؤذن وسنن لمن سمع
األذان .
 اإلقامة وهي اإلعالم بالقيام إلى الصالة
المفروضة ولها جمل وآداب .
المعالجة عند الضعف القبلي

 معرفة أن هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين .

 وسائل تعليمية صوتية وبصرية تساعد على فهم جمل األذان
واإلقامة وفضلهما .

 معرفة أن لقضاء الحاجة آداب منها البسملة واالستعاذة
والدخول باليسرى للخالء
 التدريب على اتقان الوضوء وفضله وسننه وفروضه وصفته

 أنشطة متنوعة تساعد على التفريق آداب المشي للصالة
وآداب انتظار الصالة .
 زيارة معمل الحاسب اآللي بالمدرسة

سيتم تقويم الطالبات وفق ما يلي
قبل تدريس الوحدة

النشاطات الصفية
الفردية والجماعية
طرح أسئلة متعلقة
بالدرس

أوراق العمل
المالحظة
األسئلة الصفية
متابعة ملف االنجاز
التقويم الذاتي

التقويم الختامي "
التجميعي " عن طريق :
تقويم الكفايات ....
التعيينات والتكليفات
.....
تقويم المهارات ....
األداء وحل التقويم
ومالحظة تطبيق اآلداب
التي تعلمها

أنشطة الوحدة

كتاب الطالبة
كتاب النشاط
أوراق عمل

مصادر أخرى

المنتديات التعليمية

أوراق العمل

التقويم البنائي عن
طريق:

مطبوعات

مواقع تعليمية

منتديات وزارة التربية والتعليم

التقويم التشخيصي عن
طريق:

أثناء تدريس الوحدة

بعد تدريس الوحدة

مصادر ومراجع إضافية
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√
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كتاب النشاط
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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
إلكترونيا ً 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
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي

 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

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

