مادة الفقه والسلوك

الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط



أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسدميي الصدييي

وأن ييد

هللا عد وجد

ويعظمد

ويخشاه.


المددتعلم فد

مد
أن يع ّ

ووحةانيت ي


أن يي

نفسد يددا دلد

عليد الفطددر البشددري يد

اإلقددرا بربوبيد هللا

خمل اآليات الشرعي والكوني .

المتعلم الرسول صلى هللا علي وسلم ويوقره وينشأ علدى طاعد هللا و سدول

صلى هللا علي وسلم.


أن ينشأ المتعلم على العنايد بكتدا

هللا عد وجد

وسدن

سدول قدراة وحفظدا وفهمدا

وعمم.


أن ينشأ المتعلم على ييب السلف الصالح ي

الصياب والتابعي

لهم بإحسان ويقتدة

بهم.


أن يعرف المتعلم عقية الوالة والبراة وأحكام العبادات المناسدب لهدهه المرحلد

ويدة

يسر اإلسمم.


أن يؤد



أن يكتس

المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أيكنتها وا تيادها.

والتفاؤل.

المتعلم القيم واآلدا

اإلسميي المناسب لسن

وينشأ على الثق بدالنف

أوال :الفق


أن ينشأ المتعلم على االهتمام بالنظاف واليرص على الطها



أن يتعلم المتعلم صف االستنجاة واالستجما .



أن يتة



أن ينشأ المتعلم على ييب الصدم
والتة



المتعلم على كيفي الوضوة.
ويعرفد الصدلوات المفروضد ويكانتهدا يد

على أدائها.

أن يتعرف المتعلم على بعض يبطمت الصم .

ثانيا :السلو


.

أن يوقر المتعلم القرآن الكريم..

الدةي

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية (فقه))
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

مكانة الصالة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

مكانة الصالة

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

شروط الصالة 1

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

شروط الصالة 2

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

شروط الصالة 3

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

آداب دخول المسجد

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

آداب دخول المسجد
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

صالة الجماعة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

اية الكرسي

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

اية الكرسي
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

شروط الصالة 1
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الفقه والسلوك 3ب

مكانة الصالة

موضوع الدرس

بيني أهمية ومكانة الصالة
عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

اربطي بين مكانة الصالة وبين كونها
جاءت ثاني ركن من أركان اإلسالم بعد
الشهادتين

اقرئي الحديث واستخرجي أهم ما به
من فوائد.
اذكري حكم تارك الصالة.
استخرجي الدليل على وجوب صالة
الرجال في المسجد

عرفي أهمية ومكانة الصالة
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

الواجبات المنزلية
أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

حلي أسئلة ورقة العمل الخاصة بالدرس

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

تقويم قبلي

في بداية الدرس أقوم بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس على التلميذات
حتى يكنّ التلميذات على دراية وعلم بأجزاء الدرس ثم أبدأ معهن بشرح
مكانة الصالة.
أساعد التلميذات على معرفة معاني الكلمات الواردة في الحديث لتسهيل
فهمه عليهن وأطلب منهن أن تبين كل واحدة منهن فائدة تعلمتها من هذا
الحديث.
أناقش التلميذات للتوصل إلى ما فهمنه من الحديث ومدى استفادتهن منه
ومدى تحقق الهدف المرجو من الحديث وهو أهمية الصالة وأنها هي الحد
الفاصل بين المسلم والكافر.
أقوم بعمل ملخص سبوري عن الحديث موضحة معاني الكلمات الواردة
فيه وأستخرج منه الدليل على مشروعية الصالة في المسجد للرجال.
أعرض ورقة العمل الخاصة بالدرس على التلميذات وأقوم بطرح عدة
أساليب لحلها حالً نموذجيا ً يدل على فهمهن للدرس.

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

بيني صفة التيمم

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

التقويم

تقويم ختامي

الخبرات السابقة

الثالثاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........... :

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

أن تربط التلميذة بين مكانة الصالة
وبين كونها جاءت ثاني ركن من
أركان اإلسالم بعد الشهادتين.
أن تقرأ التلميذة الحديث وتستخرج
أهم ما به من فوائد.
أن تذكر التلميذة حكم تارك الصالة.
أن تستخرج التلميذة الدليل على
وجوب صالة الرجال في المسجد.
أن تحل التلميذة أسئلة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تستشعر التلميذة أهمية الصالة.

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

⃝

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
تفكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب ار اكا ُت ُه
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
الدروس  +نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة

+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
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 البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار

0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

