تحضير مادة الفقه والسلوك
الصف الرابع االبتدائي
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام المفيالدة واالت اهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطالبام ليشبوا ر االا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحيالاة وايالين بعقيالدتام مالدافعين يناالا ويالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير الم تمالع اقتصالاديا وا تماييالا واقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة الفرد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصاللحة الفالرد مالن خالمل تعليماله تعليمالا كافيالا
مفيدا لذاته كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطوير الم تمع بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خمل القضاء يلالى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لام حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فايلية في بناء م تمعاتام.

ميالع أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في نفسيه الطفلة وريايتاا بتربية إسممية متكاملة في خلقاا
و سماا ويقلاا ول تاا وانتمائاا إلى أمة اإلسمم.

-2

تدريب الطالبام يلى إقامة الصمة واألخذ بآداب السلوك والفضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختلفة وخاصة الماارة الل وية والماارة العددية والماارام الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضويام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا يلياالالا فالالي نفسالالاا وفالالي بيئتاالالا اال تماييالالة وال رافيالالة لتحسالالن اسالالتخدام
ال ِّن َعم وتنفع نفساا وبيئتاا .

-6
-7

تربية ذوقان البديعي وتعاد نشاطان االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديان.
تنمية ويي الطالبة لتدرك ما يلياا من الوا بام ومالاا من الحقالو

فالي حالدود سال ِّنه وخصالائص

المرحلة التي تمر باا وغرس حب وطناا واإلخمص لوالة أمرها .
توليد الرغبة لدي الطالبام في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبان يلى االستفادة من
-8
أوقام الفراغ.
-9

إيداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخل بأخم القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه.
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى ا يليه وسلم وإتباع هديه.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبام وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفان بحقيقة دينان حتى تنمو مشايرهن لحب الخير والصمح.
 -5ترويض النفس يلالى مقاومالة األهالواء الفاسالدة مالع تنميالة الالدوافع الفطريالة مالن غيالر إفالراط وال
تفريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم بر ّبه وذلك بمعرفة العقائد والعبادام.
 -7إنشاء شخصية قواماا المال العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلماله أن ا م ّطلالع
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو بنفساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
يلى خفاياها .فاي تراقب ا في ميع ّ
من الكمال .
 -8ربط ميع العلوم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة التوحيد
 -1بيان اختصاص ا بح التشريع.
 -2المحافظة يلى مبادئ الدين وتعاليمه.
 -3محاربة األفكار الادمة.
 -4تنمية حب العبادة في النفس اليتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربه.
 -5تحقي العبودية الخالصة هلل تعالى وحده وااليتزاز باإلسمم وايتناقه بقوة واقتدار.
 -6التنفير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضالاء بالقضالاء والقالدر والتوكالل يلالى ا واسالتامار
المسئولية بين يدي ا الخضوع الشامل هلل.
 -7إشباع الحا ة إلى المعرفة الدينية.
 -8تكوين اإلنسان الصالح ب ض النظر ين لونه و نسه ووطنه فاإلسمم يخاطب اإلنسان بطبيعتاله
االنسانيه فقط.
 -9تعويد الطالبام يلى االقتداء بالرسول في ميع أقواله وأيماله.

توزيع مناج مادة ( الفقه )
األسبوع

1
2

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ

االحد
1443/6/27هـ

الامااء
1443/6/29هـ

االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الامااء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ
االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

الدروس

ممحظام

الخف والجورب
الخف والجورب
مدة المسح
االحد ا ازة مطولة

مبطالت المسح
التيمم
إ ازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
مبطالت التيمم
منزلة الصالة من الدين 1
منزلة الصالة من الدين 2
األربعاء والخميس إ ازة مطوله
التبكير الى الصالة
أوقات الصلوات المفروضة
أوقات الصلوات المفروضة
األربعاء والخميس إ ازة مطوله
االختبارام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطمب للفصل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتصف الفصل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف الفصل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إ ازة الفصل الدراسي الااني

3

التاريخ

للصف ( الرابع ابتدائي )

الفقه والسلوك – الصف الرابع االبتدائي
العنوان  /المسح على الخفين والجوربين
رقم الوحدة  /الدرس :الثالثة
أخرى:
المادة  :الفقه والسلوك
الصف :الرابع
الفكرة الكبرى :الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه  ،أما الجورب هو ما يلبس على الرجل من الصوف
والقطن ونحوهما .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتشير إلى أن الدين اإلسالمي مبنى على اليسر والسهولة من خالل قوله تعالى
 oتبين معنى الخف والجورب وحكم المسح عليهما
 oتبرز الحكمة التي من أجلها أباح اإلسالم المسح على الخفين والجوربين
 oتذكر شروط المسح على الخفين والجوربين
 oتبين مدة المسح للمقيم والمسافر
 oتوضح صفة المسح
 oتتعرف على مبطالت المسح
 oتستنتج الحكمة من مشروعية المسح على الخفين والجورب
 oتعدد آداب لبس الحذاء والجورب

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 تعريف الخف والجورب .
 حكم المسح عليها وشروطهما .
 مدة المسح للمقيم والمسافر .
 صفة المسح ومبطالته .
آداب لبس الحذاء والجورب .

الجورب .
ها وشروطهما .
يم والمسافر .
مبطالته .
اء والجورب .

السؤال األول  :أيرف الخف وال ورب .
السؤال الااني  :ما شروط المسح يلى الخف
وال ورب .
السؤال الاالث  :أيدد آداب لبس الحذاء وال ورب

المعارف
والجورب .
الخف
تعريف
 بيان
والجورب .
الخف
تعريف
وشروطهما .
عليهاوشروطهما .
المسحعليها
حكمالمسح
 ذكرحكم
والمسافر .
للمقيمللمقيم
المسح
معرفة مدة
والمسافر .
المسح
 مدة
ومبطالته .
المسح
صفة
 بيان
ومبطالته .
المسح
صفة
والجورب .
الحذاءوالجورب .
لبسالحذاء
آدابلبس
 ذكرآداب

المهارات
 بيان تعريف الخف والجورب .
 ذكر حكم المسح عليها وشروطهما .
 معرفة مدة المسح للمقيم والمسافر .
 بيان صفة المسح ومبطالته .
 ذكر آداب لبس الحذاء والجورب .

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

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

*عمللل أبحلللا مللن االنترنللل عللن المسلللح عللللى *أن تحضر الطالبات قصة توضح مدة المسح على
الخف والجورب .
الخفين والجوربين .

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

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o
o
o

o

o

o

o

o
o

o

مدخل وتمهيد إلثلارة انتبلاه الطالبلات بعلر بعل
األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسلئلة
األساسية ملع مناقشلة المهملات األدائيلة التلي تعملل
على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبلرة التعليميلة الملراد
إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصلد تحقيقهلا
واحللللدة تلللللو األخللللرى وذللللل حسللللب إسللللتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعلات تعاونيلة وبعلد
عر اآليلة الكريملة  :قلال تعلالى  :ر يدريل دد ك
ِد ب دكل دم
س َلر  ،أطللب ملن الطالبلات
س َر َوالَ يدريل دد ب دكل دم ا ْل دع ْ
ا ْليد ْ
توضيح حكم المسح على الخلف والجلورب وشلروط
المسح عليهما .
أقدم للطالبات علر بلور بوينل علن ملدة المسلح
للمقيم والمسافر وصفته  ،أطلب من الطالبات قراءة
العر جيلدا ومناقشلة المعلوملات التلي وردت فيله
فلللي محاوللللة ملللنهن لتحديلللد ملللدة المسلللح للمقللليم
والمسافر وصفته مع توضيح الهدف منه ومبرراته
.
أقدم للطالبلات مطويلة علن ملبطالت المسلح  ،اطللب
من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عمليلة مركلزة
تعتمللد علللى تحليللل المعلومللات التللي وردت بهللا مللن
خلللالل اسلللتيعاب العالقلللات بلللين العنلللاوين الرئيسلللة
والفرعيلللة للخلللروو بمفهلللوم شلللامل علللن ملللبطالت
المسح .
أطلب من الطالبات جملع معلوملات علن الحكملة ملن
مشروعية المسح على الخفلين ويلتم ذلل ملن خلالل
االسلللتعانة بشلللبكة االنترنللل أو ملللن خلللالل مكتبلللة
المدرسة ،أقدم الطالبلات المعلوملات فلي شلكل مقلال
كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلللب مللن الطالبللات كتابللة قصللة قصلليرة عللن مللدة
المسح للمسافر مع توضيح الهدف من كتابة القصة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة .

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعر بع األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن فضل
سورتي الفلق والناس باالستعانة بشبكة
االنترن او من خالل مكتبة المدرسة

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

األخوة المعلمين والمعلمام
ا َو َب َر َكا ُت ُه
الس َم ُم َيلَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم ميع ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع الملك يبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج ال وف

المرفقام
اماة يروض بور بوينم مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
س مم التقويم والماارام حسب نظام نور
+

م لدام اختبارام متنويه
+
أورا قياس لكل درس
+
أورا يمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل ميع الفترام
+
ااراءام

شرح متميز بالفيديو ل ميع دروس المناج

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

ويمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترونيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين االيميل او الفيدكس ل ميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية ملونة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طري االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباية ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابام بنوك 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 السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل يبر الواتس أو االتصال تليفونيا يلى احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

