مادة الفقه
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة
بطاقة تخطيط الدروس
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أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبرا ً وعمالً.
أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفسه.
أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.

• تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
• تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
• تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
• تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من ســلوكه وواجبـا ً يشــعر بضــرورة أدائــه كلمــا حــان
وقته.
• اكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو الــنفس وتحمــل المشــاق والعطــف
على اآلخرين.
• تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
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التاريخ
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األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
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الخميس 1441/1/27

• األحكام الشرعية
• أقسام الماء
• طرق تطهير األشياء المنتجسة

 الطهارة أحكام النجاسة -أحكام قضاء الحاجة
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 -األذان واإلقامة 2
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الخميس 1441/3/10
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• منزلة الصالة وفضلها
• آداب المشي إلى الصالة وصفتها

 منزلة الصالة وفضلها2 -صفة الصالة
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األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

• آداب المشي إلى الصالة وصفتها

 -صفة الصالة
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الخميس 1441/4/1

• األحكام المتعلقة بالشرط الرابع

 -األحكام المتعلقة بالشرط الخامس
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األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11
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• واجبات الصالة
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 -سنن الصالة ومكروهاتها
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أخرى ...................
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وصف التمهيد /عرفي الفقه.
أهداف الدرس

▪
▪
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▪

أن تحدد الطالبة المعنى الدال على الفقه.
أن ترتب الطالبة الكلمات التالية لتكون تعريف مناسب
للفقه.
أن تذكر الطالبة الفائدة من دراسة وتعلم الفقه.
أن تبين الطالبة بعض الموضوعات التي درستها في الفقه.

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

الحصة

الصف

المادة

الموضوع

1م ف1

فقه

مقدمة في الفقه

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
أسئلة التقويم

كتاب الطالبة

▪
▪
▪
▪

حددي المعنى الدال على الفقه.
رتبي الكلمات التالية لتكون تعريف
مناسب للفقه.
اذكري الفائدة من دراسة وتعلم الفقه.
بيني بعض الموضوعات التي درستيها
في الفقه.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب
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يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواع التحاضي
ر
االسياتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس
+بنائ +
خماس  +وحدات  +مرسد
ي
ي
+
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
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
_________________________________
الس دي =  60ريال
طباعة ملونة +
ي
الس دي =  30ريال
طباعة أبيض وأسود +
ي
س دي فقط =  20ريال (للصف الواحد )
ي
الس دي عن طريق االيميل =  20ريال
جميع مرفقات
ي
التوصيل يف الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50ريال
:لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
التوصيل يف الرياض والخرج مجانا

والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50ريال
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم
0505107025
0551092444
0555107025

0557977722

ن
للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
وهنا أرقام الحسابات
األهل
البنك
ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
27949172000110
)اي بان (
SA0610000027949172000110
_________________________________
اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
)اي بان (

SA5780000233608010954856
_________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
2052558759940
سامبا
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
0101001926001
ن
ن ن
الحرئ يف مدنهم االتصال بجوال المدير
فواز
لتحاضي
وكالء
يكونوا
أن
ف
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي ي
ي
0554466161

