تحضير مادة الفقه
الصف الثاني االبتدائي
التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة لالمعالارف لالماالارام المفيالدة لاالت اهالام لالقاليم المرغلبالة لالد
الطالبام ليشبلا ر االا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحيالاة لايالين بعقيالدتام مالدافعين يناالا ليالاملين
في ضلئاا لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر البشرية المزمالة لتطاللير الم تمال اقتصالاديا لا تماييالا لثقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة الفرد لال ماية معالا فاالل يبت الي مصاللحة الفالرد مالن خالمل تعليماله تعليمالا كافيالا
مفيدا لذاته كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطلير الم تم بصلرتين :
أ ) مباشرة  :لذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج لالتنمية
ب ) غير مباشرة  :لذلك من خمل القضاء يلالى األميالة لنشالر الالليي لالد
يضمن لام حياة لايية مستنيرة لدلرا أكثر فايلية في بناء م تمعاتام.

ميال أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في نفسيه الطفلة لريايتاا بتربية إسممية متكاملة في خلقاا
ل سماا ليقلاا لل تاا لانتمائاا إلى أمة اإلسمم.

-2

تدريب الطالبام يلى إقامة الصمة لاألخذ بآداب السللك لالفضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختلفة لخاصة الماارة الل لية لالماارة العددية لالماارام الحركية .

-4

تزليد الطالبة بالقدر المناسب من المعللمام في مختلف الملضليام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا يلياالالا فالالي نفسالالاا لفالالي بيئتاالالا اال تماييالالة لال رافيالالة لتحسالالن اسالالتخدام
ال ِّن َعم لتنف نفساا لبيئتاا .

-6
-7

تربية ذلقان البديعي لتعاد نشاطان االبتكاري لتنمية تقدير العمل اليدلي لديان.
تنمية ليي الطالبة لتدرك ما يلياا من اللا بام لمالاا من الحقالل

فالي حالدلد سال ِّنه لخصالائص

المرحلة التي تمر باا لغرس حب لطناا لاإلخمص للالة أمرها .
تلليد الرغبة لدي الطالبام في االزدياد من العلم الناف لالعمل الصالح لتدريبان يلى االستفادة من
-8
ألقام الفراغ.
-9

إيداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخل بأخم القرآن الكريم لالعمل به لاالنقياد ألحكامه.
 -2اإليمان بنبلة محمد صلى ا يليه لسلم لإتباع هديه.
 -3تنمية الناحية الدينية لالرلحية لد الطالبام لتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفان بحقيقة دينان حتى تنمل مشايرهن لحب الخير لالصمح.
 -5ترليض النفس يلالى مقالمالة األهاللاء الفاسالدة مال تنميالة الالدلاف الفطريالة مالن غيالر إفالراط لال
تفريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم بر ّبه لذلك بمعرفة العقائد لالعبادام.
 -7إنشاء شخصية قلاماا المثل العليا لذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلماله أن ا م ّطلال
تحركاتاا لسكناتاا لتسمل بنفساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
يلى خفاياها .فاي تراقب ا في مي
ّ
من الكمال .
 -8ربط مي العللم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة الفقه

 -1تزليد الطالبام بالمعللمام الصحيحة لالعبادام لاألخم الصحيحة.
 -2تصحيح ما ال يكلن صحيحا ا في معرفة الطالبام حلل يبادتان لتعريفان باا.
 -3تر مة المعللمام إلالى سالللك لتحبيالبان بالعبالادة فتالدريس مالادة الفقاله ي الب أن تعطالي نصلصالا ا
حية ال نصلص امدة م ّيتة.
 -4أن تحسن الطالبام األهداف السابقة لذلك أن نعمالل يلالى تزليالدهن باالا لتصالحيح مالا قالد يكاللن
خاطئاا.
 -5تدريب الطالبام يلى فام األحكام من القرآن لالس ّنة.
 -6دراسة اآليام القرآنية لاألحاديث النبل ّية المتعلّقة بالملضليام الفقاية لفاماا لهنالا يتح ّقال
الربط بين الفقه لباقي الفرلع.
 -7أن تس الالالايد المعلم الالالة الطالب الالالام ف الالالي إدراك أه الالالداف التش الالالري اإلس الالالممي لالمص الالالالح الفردي الالالة
لاال تمايية لالدينية لالدنيلية التشريعية

تلزي مناج مادة (الدراسام اإلسممية (فقه))
األسبلع

التاريخ

للصف ( الثاني ابتدائي )

الدرلس

من

إلى

1

االحد
1443/5/1هـ

الخيس
1443/5/5هـ

ادآب األكل لالشرب 1

2

االحد
1443/5/8هـ

الخميس
1443/5/12هـ

ادآب األكل لالشرب 2

3

الخميس
االثنين
1443/5/16هـ 1443/5/19هـ

4

الخميس
االحد
1443/5/22هـ 1443/5/26هـ

5

االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/6/3هـ

المحافظة يلى البيئة

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

إ ازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ
حتى 1443/6/10هـ

ادآب األكل لالشرب 2

12

الخميس
االحد
1443/7/26هـ 1443/7/30هـ

13

الخميس
1443/8/7هـ

االحد
1443/8/3هـ

أهمية الصمة
األربعاء لالخميس إ ازة مطلله

االختبارام

بداية إ ازة الفصل الدراسي الثاني

11

الثمثاء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ

أهمية الصمة

1443/08/07هـ 2022/03/10 -م

10

الخميس
االحد
1443/7/12هـ 1443/7/16هـ

نلاقض اللضلء

بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

9

الخميس
1443/7/9هـ

األربعاء لالخميس إ ازة مطلله

1443/06/13هـ 2022/01/16-م

8

الثمثاء
االحد
1443/6/27هـ 1443/6/29هـ

نلاقض اللضلء

1443/06/03هـ 2022/01/06 -م

7

الخميس
االحد
1443/6/20هـ 1443/6/24هـ

فرلض اللضلء

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م

6

الخميس
االحد
1443/6/13هـ 1443/6/17هـ

إ ازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

المحافظة يلى الممتلكام الخاصة لحقل
االخرين

بداية الدراسة للطمب للفصل الدراسي الثاني

االحد ا ازة مطللة

المحافظة يلى الممتلكام العامة

االحد
1443/7/5هـ

ممحظام

الفقه – الصف ثاني ابتدائي
رقم الوحدة  /الدرس :آداب الأكل والشرب

الصف :ثاني اتدائي

العنوان  /ــــــــــــــــــ
أخرى:

المادة :الفقه

الفكرة الكبرى :تعلم آداب األكل والشراب .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:

 تذكر الذكر الذي يقال عند بدء األكل
 أن تتعرف على الذكر الذي يقال عند الفراغ من األكل
 تستدل على آداب األكل والشرب
 تحدد نوع التصرف في الصور
 أن تحافظ على آداب األكل والشرب
 تحدد الغذاء المفيد

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 آداب األكل والشراب . الذكر الذي يقال عند بدء األكل . الذكر الذي يقال بعد الفراغ من األكل . -الدليل على آداب األكل والشراب .

األسئلة األساسية :
السؤال األلل  :أذكر آداب األكل لالشراب .
السؤال الثاني  :ما الدليل يلى آداب األكل
لالشراب
السؤال الثالث  :ما الذي يقال يند بدء األكل
لالفراغ منه ؟

المعارف
ستعرف المتعلمات:
 آداب األكل والشراب .
 الذكر الذي يقال عند بدء األكل .
 الذكر الذي يقال بعد الفراغ من األكل .
الدليل على آداب األكل والشراب .

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:





ذكر آداب األكل والشراب .
بيان الذكر الذي يقال عند بدء األكل .
معرفة الذكر الذي يقال بعد الفراغ من
األكل.
توضيح الدليل على آداب األكل والشراب .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

عمل أبحاث من االنترنت عن أداب اآلكل
والشرب

أن تحضر الطالبات قصة توضح أداب اآلكل

أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور الطالبة

دور المعلمة
بعدل األسدئلة

مدخل وتمهيدد إلثدارة انتبدال الطالبدات بعدر
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبددددراز األفكددددار واإلفهددددام الباقيددددة للوحدددددة بتقددددديم األسددددئلة
األساسددية مددع مناقشددة المهمددات األدائيددة التددي تعمددل علددى
تحقيق هذل األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبدرة التعليميدة المدراد إكسدابها
للطالبدددات بترتيدددا الكتددداب لهدددا بقصدددد تحقيقهدددا واحددددة تلدددو
األخدرى وذلددس حسدا إسددتراتيجية التددريس المناسددبة وهددي
كالتالي :
من خالل العمل علدى شدكل مجموعدات تعاونيدة وبعدد عدر
الحديث الشريف  :قال  لعمر بدن أبدي سدلمة  ( : يدا الدالم
سددم و وكددل بيمينددس وكددل ممددا يليددس ا ط أطلددا مددن الطالبددات
توضيح آداب األكل والشراب .
أقدم للطالبات عر بور بوينت عن آداب األكل والشراب ط
أطلا من الطالبات قراءة العر جيددا ومناقشدة المعلومدات
التدددي وردت فيددده فدددي محاولدددة مدددنهن لتحديدددد آداب األكددددل
والشراب مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن الددليل علدى آداب األكدل والشدراب
ط اطلا من الطالبات قراءة المطويدة بطريقدة عمليدة مركدزة
تعتمددد علدددى تحليدددل المعلومدددات التدددي وردت بهدددا مدددن خدددالل
استيعاب العالقات بين العنداوين الرئيسدة والفرعيدة للخدرو
بمفهوم شامل عن الدليل على آداب األكل والشراب .
أطلا من الطالبات جمع معلومات عدن آداب األكدل والشدراب
ويتم ذلس مدن خدالل االسدتعانة بشدبكة االنترندت أو مدن خدالل
مكتبددة المدرسددةط أقدددم الطالبددات المعلومددات فددي شددكل مقددال
كتيا صغير ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلا من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن آداب الشدراب مدع
توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلس الوحدة

 انتبال الطالبات بعر بعل األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن أداب االكل
و الشرب باالستعانة بشبكة االنترنت او من
خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صغير ال يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخلة المعلمين لالمعلمام
ا َل َب َر َكا ُت ُه
الس َم ُم َيلَي ُك ْم َلرحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +تلزي  +أهداف

أنلاع التحاضير
لحدام مشرلع الملك يبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يام الحديثة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدرلس  +نملذج ال لف

المرفقام
ثمثة يرلض بلر بلينم مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ل دليل المعلمه
+
س مم التقليم لالماارام حسب نظام نلر
+

م لدام اختبارام متنليه
+
ألرا قياس لكل درس
+
ألرا يمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط لمفاهيم
+
أسئلة لأ لبة برنامج حسن ل مي الفترام
+
اثراءام

شرح متميز بالفيديل ل مي درلس المناج

التلصيل للرياض لالخرج م انا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساية الى  72ساية)

ليمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترلنيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التلصيل ين االيميل ال الفيدكس ل مي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية مللنة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طري االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباية مللنة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي االسبلع اللاحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير

يمكنكم طلا دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابام بنلك بإسم "سعد يبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعلدي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعلدي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتلاصل يبر اللاتس أل االتصال تليفلنيا يلى احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

