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مادة الفقه والسلوك

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف االول متوسط
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أؽدافؿاغتطغؾمؿطيؿاغػػغعظ
 -1غشط اٌعميذح اإلعالِيخ اٌصذيذخ ٚاٌّعبسف ٚاٌّٙبساد اٌّفيذح ٚاالتجب٘بد ٚاٌميُ اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌطالة
ٌيشجٛا سجبالً -أٔ ٚغبء فبّ٘يٓ ٌذٚسُ٘ في اٌذيبحٚ ،اعيٓ ثعميذتِ ُٙذافعيٓ عٕٙب ٚعبٍِيٓ في ضٛئٙب ٌخيش
اٌذٔيب ٚاآلخشح ِعب.
 -2تٛفيش اٌىٛادس اٌجششيخ اٌالصِخ ٌتطٛيش اٌّجتّع التصبديب ٚاجتّبعيب ٚثمبفيب ثّب يخذَ خطط اٌتّٕيخ اٌطّٛدخ
في اٌٍّّىخ ٚيذفع ٘زٖ اٌخطط ِٓ ٔجبح إٌٔ ٝجبح.
 -3اٌذشص عٍِ ٝصٍذخ اٌفشد ٚاٌجّبعخ ِعب  ،ف ٛٙيجتغي ِصٍذخ اٌفشد ِٓ خالي تعٍيّٗ تعٍيّب وبفيب ِفيذا ٌزاتٗ
 ،وّب يجتغي ِصٍذخ اٌجّبعخ ثبإلفبدح ِّب يتعٍّٗ األفشاد ٌتطٛيش اٌّجتّع ثصٛستيٓ :
 .خالي اإلعٙبَ في اإلٔتبج ٚاٌتّٕيخ
األِيخ ٔٚ ،شش اٌٛعي

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غيش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء عٍٝ

ٌذ ٜجّيع أثٕبء األِخ ثشىً يضّٓ ٌ ُٙديبح ٚاعيخ ِغتٕيشح
ٚدٚسا أوثش فبعٍيخ في ثٕبء ِجتّعبت. ُٙ

أؽدافؿتطغؾمؿاغػرحغظؿاغػتوسطظ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

تّىيييٓ اٌعميييذح اإلعييالِيخ فييي ٔفييظ اٌطبٌج يخ ٚجعٍٙييب ضييبثطخ ٌغييٍٛوٙب ٚتصييشفبتٙبٚ ،تّٕيييخ ِذجييخ ا
ٚتمٛاٖ ٚخشيتٗ في لٍجٗ.
تضٚيييذ٘ب ثييبٌخجشاد ٚاٌّعييبسف اٌّالئّييخ ٌغييٕٗ  ،دتيي ٝتٍييُ ثبأللييٛي اٌعبِييخ ٚاٌّجييبدس األعبعيييخ ٌٍثمبفييخ
ٚاٌعٍ.َٛ
تشٛيمٙب إٌ ٝاٌجذث عٓ اٌّعشفخٚ ،تعٛيذ٘ب اٌتأًِ اٌعٍّي.
تّٕيخ اٌمذساد اٌعمٍيخ ٚاٌّٙبساد اٌّختٍفخ ٌذ ٜاٌطبٌجخٚ ،تعٙذ٘ب ثبٌتٛجيٗ ٚاٌتٙزيت.
تشثيت ٙيب عٍيي ٝاٌذيييبح االجتّبعيييخ اإلعييالِيخ اٌتييي يغييٛد٘ب اإلخييبء ٚاٌتعييبٚ ،ْٚتمييذيش اٌتجعييخٚ ،تذّييً
اٌّغؤٌٚيخ.
تذسيجٙب عٍ ٝخذِٗ ِجتّعٙب ٚٚطٕٙب ٚ ،تّٕيخ سٚح إٌصخ ٚاإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
دفض ّ٘تٙب العتعبدح أِجبد أِتٙب اٌّغٍّخ اٌتي تٕتّي إٌيٙب ٚاعتئٕبف اٌغيش في طشيك اٌعضح ٚاٌّجذ.
تعٛيذ٘ب االٔتفبع ثٛلتٙب في اٌمشاءح اٌّفيذح ٚ ،اعتثّبس فشاغٙب في األعّبي إٌبفعيخٚ ،تصيشين ٔشيبطٙب
ثّب يجعً شخصيتٙب اإلعالِيخ ِضد٘شح لٛيخ.
تمٛيييخ ٚعييي اٌطبٌجييخ ٌتعييشف – ثمييذس عييٕٗ – وييين تٛاجييٗ اإلشييبعبد اٌّضييٍٍخٚ ،اٌّييزا٘ت اٌٙذاِييخ،
ٚاٌّجبدس اٌذخيٍخ.
إعذاد٘ب ٌّب يٍي ٘زٖ اٌّشدٍخ ِٓ ِشادً اٌذيبح .
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أؽدافؿتدرؾسؿػادةؿاغفقه

 -1تضٚيذ اٌطبٌجبد ثبٌّعٍِٛبد اٌصذيذخ ٚاٌعجبداد ٚاألخالق ثّعٕ ٝإوغبث ٓٙإٌّٙخ اٌصذيذخ.
 -2تصذيخ ِب ال يى ْٛلذيذبً في ِعشفخ اٌطبٌجبد دٛي عجبدتٚ ٓٙتعشيف ٓٙثٙب.
 -3تشجّخ اٌّعٍِٛبد إٌي ٝعيٍٛن ٌتذجييج ٓٙثبٌعجيبدح فتيذسيظ ِيبدح اٌفميٗ يجيت أْ تعطيي ٔصٛليًب
ديخ ال ٔصٛص جبِذح ِيّتخ.
 -4أْ تذغٓ اٌطبٌجبد األ٘ذاف اٌغبثمخ ٚرٌه أْ ٔعّيً عٍي ٝتضٚييذ٘ٓ ثٙيب ٚتصيذيخ ِيب ليذ يىيْٛ
خبطئبً.
 -5تذسيت اٌطبٌجبد عٍ ٝاعتٕغبر األدىبَ ِٓ اٌمشآْ ٚاٌغّٕخ.
 -6دساعخ اآليبد اٌمشآٔيخ ٚاألدبديث إٌجٛيّخ اٌّتعٍّمخ ثبٌّٛضٛعبد اٌفمٙيخ ٚفّٙٙبٕ٘ٚ ،يب يتذمّيك
اٌشثط ثيٓ اٌفمٗ ٚثبلي اٌفشٚع.
 -7أْ تغيييبعذ اٌّعٍّيييخ اٌطبٌجيييبد فيييي أْ تيييذسن أ٘يييذاف اٌتشيييشيع اإلعيييالِي ٚاٌّصيييبٌخ اٌفشدييييخ
ٚاالجتّبعيخ ٚاٌذيٕيخ ٚاٌذٔيٛيخ اٌتششيعيخ
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توزؾعؿػؼكجؿػادةؿؿ(ؿؿؿاغفقهؿؿ)ؿؿؿغغصفؿؿ(ؿؿاألولؿاغػتوسطؿ)ؿاغفصلؿاغدراسيؿاألولؿؿ(1441ؽـ)ؿ
األعجٛع

٘1441/1/6ـ

٘1441/1/2ـ

األسبىع

٘1441/1/9ـ

ػقدػظؿصنؿاغفقهؿواألحعامؿاغشرصؾظؿاغػتطغقظؿبه-

أحعامؿاغؼجاسظ

اغطكارة

األعجٛع

٘1441/1/21ـ

٘1441/1/16ـ

٘1441/1/13ـ

األسبىع

٘1441/1/23ـ

أحعامؿظضاءؿأغحاجظ

اغوضوء

ؿأحعامؿاالستؼجاءؿواالستجػار

األعجٛع

٘1441/2/4ـ

٘1441/1/31ـ

األسبىع

٘1441/2/7ـ

األعجٛع

األعجٛع

٘1441/2/28ـ

-ؿاغػسحؿصغىؿاغحوائل

٘1441/2/18ـ

األسبىع

٘1441/2/21ـ

اغتؾػم

األعجٛع

األعجٛع

٘1441/3/27ـ

٘1441/3/3ـ

األسبىع

٘1441/3/6ـ

٘1441/3/17ـ

األسبىع

٘1441/3/21ـ

٘1441/4/1ـ

٘1441/4/15ـ

سؼنؿاغصالةؿوػعروؽاتكاؿوػبطالتكا

األعجٛع

17
18

٘1441/4/25ـ

٘1441/3/24ـ
صفظؿاغصالة

األسبىع

٘1441/4/4ـ

شروطؿصحظؿؿاغصالة

األعجٛع

٘1441/3/11ـ

آدابؿاغػشيؿإغىؿاغصالة

صفظؿاغصالة

٘1441/4/11ـ

٘1441/2/25ـ

اآلذانؿواإلظاػظ

ػؼزغظؿاغصالةؿوطضائغكا

٘1441/2/13ـ

٘1441/2/11ـ
-ؿؿؿاغسواكؿ

تابعؿاغوضوءؿ

٘1441/2/14ـ

٘1441/1/27ـ

٘1441/5/7ـ

استعػالؿاغبراػجؿاغطالجؾظؿغغطاغباتؿضؾرؿاغػتقؼاتؿ
ؿغػطاؾؾرؿاغتقوؾم

٘1441/4/8ـ

أرعانؿاغصالةؿوواجباتكا
األسبىع

٘1441/4/22ـ

٘1441/4/18ـ

ػراجطظ

16
المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ
1441/25/24هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

ػطغم/ةؿاغػادة

اغػشرف/ةؿاغتربوؾظ

ظائد/ةؿاغػدرسظ

أ/

أ/

أ/

()3

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  1440هـ

اﻟﻤﺎدة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
اﻟﻔﻘﻪ

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﻪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
25/06/1440
اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺼﻒ ذﻫﻨﻲ واﺳﺘﻤﻄﺎر أﻓﻜﺎر اﻟﻄﻼب ﺣﻮل:
ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻘﻪ؟
ﺗﻨﺒﻴﻪ  :ﻫﺬا اﻟﺪرس ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻴﻦ  ،وﻳﺮﺷﺢ ﻟﻴﻜﻮن درس ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
) ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة (

اﻟﻬﺪف اﻷول

3ـ أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣ ﻦ دراﺳﺔ اﻟﻔﻘﻪ
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

8ـ أ ن ﻳﻘﺎرن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺎﻧﻤﻲ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 1
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س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة الفقـــه
الصـف االول متوســـط
عدد صفحات المادة  25 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

