








أن تعرف المتعلمة أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن تحب هللا عز وجل وتعظمه وتخشاه.
أن تع ّمق المتعلمة في نفسها ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن تحب المتعلمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقره ،وتنشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن تنشأ المتعلمة على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن تنشأ المتعلمة على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتقتدي بهم.
أن تعرف المتعلمة عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،وتدرك يسر اإلسالم.
أن تؤدي المتعلمة العبادات على وجهها المشروع وتتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن تكتسب المتعلمة القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنها ،وتنشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.








 أوالً :الفقه
أن تنشأ المتعلمة على االهتمام بالنظافة والحرص على الطهارة.
أن تتعلم المتعلمة صفة االستنجاء واالستجمار.
أن تتدرب المتعلمة على كيفية الوضوء.
أن تنشأ المتعلمة على محبة الصالة ،ومعرفة الصلوات المفروضة ومكانتها من الدين ،والتدرب على أدائها.
أن تتعرف المتعلمة على بعض مبطالت الصالة.
 ثانياً :السلوك
أن توقر المتعلمة القرآن الكريم.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

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
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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

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

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22

18-17

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

صالة الجماعة
تابع صالة الجماعة
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
آداب قضاء الحاجة ()1
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
اذكرى اداب الدخول الى الخالء؟

األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة آداب
الدخول إلى الخالء.

أن تبين التلميذه بأى رجل
تتقدم للخالء.

المحتوى وفرض الدرس

أستأذن محمد معلمه للخروج من الفصل لقضاء الحاجة ,فأذن له وقال:
هل تعرف يا محمد ماذا تقول عند دخول الخالء ,وعند الخروج منه؟ قال:
نعم ,وأحفظها ,ألني تعلمتها في الصف الثاني.
فأقول عند دخول الخالء باسم هللا ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
وأقول عند الخروج منه ........................................................
 أكملي اآلداب اآلتية:
عند دخول الخالء ,أقدم رجلي الـ.......................
عند الخروج من الخالء ,أقدم رجلي الـ.................

أن تبين التلميذه بأى رجل
 -1أقول عند دخول الخالء باسم هللا ,اللهم إني أعوذ بك من
تخرج من الخالء.
الخبث والخبائث.
 -2أجتنب استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في
الصحراء.
 -3أستتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة.
آداب قضاء الحاجة:

أدوات التقويم
التقويم الختامي

الفقه والسلوك 3ب ف1
مجسمات

صور

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة
()1
أحدد في أي المكانين ال
أستقبل القبلة عندما
أقضي حاجتي:
........................
....................

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري آداب الدخول إلى
الخالء.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني

()2
أذكر كيف أستتر عن  oالخرائط الذهنية
أنظار الناس إذا كنت في
 oالتعلم الذاتي
الصحراء؟:
............................
 o ............................التعلم التعاوني
........................
 oأخرى........

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي
عددي األماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها.

التقويم

وضحى بأى رجل تتقدى
للخالء.

بيني بأى رجل تخرجى
من الخالء.

الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.

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
===========================
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

