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األهداف التعليمية العامة
تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس التلميذات ،وتوثيق الصلة بينهن ،وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية
للعبادات.
تبصير التلميذات بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات ،والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف التلميذات بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها.
تدريب التلميذات على ممارسة العبادات وتعويدهن عليها بحيث تصبح جزءا ً من سلوكهم ،وواجبا ً يشعرون بضرورة
أدائه كلما حان وقته.
إكساب التلميذات كثيرا ً من الفضائل ،واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة ،وحسن المظهر ،وسمو النفس ،وتحمل
المشاق ،والعطف على اآلخرين.
تمييز التلميذة ألبرز أحكام الصالة.
معرفة التلميذة العبادات على وجهها المشروع.
تربية التلميذة على أداء الصالة بالصفة الصحيحة.
حفظ بعض األذكار الشرعية وتتدرب عليها.
تعمق معرفة التلميذة بأحكام الطهارة.
حفظ التلميذة ألركان اإلسالم.
تنشئة التلميذة على التأدب باآلداب اإلسالمية.
أن تعرف التلميذة صفة التيمم والحاالت التي يشرع فيها.
أن تعرف التلميذة أهم واجبات الصالة.
أن تتأدب التلميذة بآداب المشي إلى الصالة وانتظارها.
أن تعرف التلميذة أهم أحكام الصالة المسبوقة وقضاء الفائتة.
تتعرف التلميذة على أركان اإلسالم وبعض أحكامها.
أن
َّ
أن تلتزم التلميذة بآداب التعامل مع الناس.
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الهدف قصير المدى

أن تطبق التلميذة أهم آداب المشي إلى الصالة وانتظارها.

تاريخ االنتهاء
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المقدمة والتمهيد

تستمع التلميذة إلى شرح المعلمة آلداب المشي إلى الصالة.
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المقدمة والتمهيد  :تستمع التلميذة إلى شرح
أن تحفظ التلميذة دعاء الخروج من المنزل.
المعلمة آلداب المشي إلى الصالة.
أن تردد التلميذة واحدة من آداب المشي إلى عرض الدرس  :تردد التلميذة بمساعدة المعلمة
دعاء الخروج من المنزل وتحفظها ثم تقوم
الصالة بمساعدة المعلمة.
المعلمة بشرح األدب الثاني من آداب المشي إلى
أن تقرأ التلميذة األدب الثالث من آداب المشي
الصالة.
إلى الصالة بمساعدة المعلمة.
تقرأ التلميذة الحديث الذي يعبر عن األدب الثالث
والرابع من آداب المشي إلى الصالة بمساعدة
أن تنطق التلميذة معنى السكينة وتحفظها.
المعلمة.
أن تستمع التلميذة إلى دعاء الدخول
تقوم التلميذة بمعرفة كيفية الدخول والخروج
والخروج من المسجد وتكرره.
من المسجد وتردد دعاء الدخول والخروج من
المسجد بمساعدة المعلمة.
اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان باألرقام )
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المالحظات

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
___________________________________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي  = 100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي  = 50لاير
سي دي فقط  = 20لاير (للمادة الواحده )
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:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
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حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

