مادة الفقه والسلوك
الصف الرابع اإلبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

 -1تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
 -2إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
 -3تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم
هللا به الرساالت والنبوات.
 -4االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
 -5اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
 -6تنقية الدين من البدع.
 -7اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء بهه وإتبهاع هديهه
وسنته صلى هللا عليه وسلم.

المهتعلم وتوثيههق الصههلة بينههه وبههين هللا عهز وجههل عههن طريههق الممارسههة

 .1تثبيهت العقيههدة اإلسههالمية فههي نفه
العملية للعبادات.
 .2تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 .3تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقهها ً فهي دينهه واعيها ً لهه
مدركا ً ألحكامه.
 .4تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضهرورة
أدائه كلما حان وقته.
 .5اكتساب المتعلم كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النف وتحمهل
المشاق والعطف على اآلخرين.
 .6تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابهها وبيهان بعهض
المسائل عنها.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدري :
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدر

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( الفقه )
األسبوع

التاريخ
إلى

من

للصف ( الرابع ابتدائي )
الدرو

2

االحد 1443/5/8هـ

الخمي

1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخمي

1443/5/19هـ

الخف والجورب
مدة المسح

4

االحد 1443/5/22هـ

الخمي

1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ
الخمي 1443/6/3هـ

الخمي 1443/6/3هـ
الخمي 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخمي

1443/6/17هـ

مبطالت التيمم

7

االحد 1443/6/20هـ

الخمي

1443/6/24هـ

منزلة الصالة من الدين 1

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخمي

1443/7/9هـ

التبكير الى الصالة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخمي

1443/7/16هـ

أوقات الصلوات المفروضة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخمي

1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخمي

1443/8/7هـ

االحد اجازة مطولة

مبطالت المسح
التيمم
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

منزلة الصالة من الدين 2
األربعاء والخمي إجازة مطوله

أوقات الصلوات المفروضة
األربعاء والخمي إجازة مطوله
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

1

االحد 1443/5/1هـ

الخي

1443/5/5هـ

الخف والجورب

مالحظات

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

فقه 4ب
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

موضوع الدر
الخف والجورب.
ما حكم المسح على الخف والجورب؟
عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخمي

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :
إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

التقويم

نشاط إثرائي

أن ُت َع ِّرف التلميذة الخف والجورب.

حلي ورقة العمل الخاصة بالدر .

أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذاتُ ،ثم أساعدهن في اإلجابة على
السؤال الموضح بها.
معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدر
أحل أسئلة تقويم الدر واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
 Oاالختبارات الشفوية

 Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة

 Oالمناقشة

رابط تفاعلي
استماع
 Oالتدريبات

حددي حكم المسح على الخفين
والجوربين.

تقويم ختامي

ما نواقض الوضوء؟

أصطحب التلميذات إلى حجرة الوسائط المتعددة حيث أعرض عليهن من
درسا مرئ ًيا عن الجورب والخف وحكم المسح
خالل جهاز العرض المرئي
ً
عليهما.

تقويم قبلي

الخبرات السابقة

أقرأ الحديث الشريف على التلميذاتُ ،ثم أطلب منهن توضيح ما تم استنتاجه
من هذا الحديث الشريف بحيث أكافئ التلميذة التى تحصل على أفضل
النتائج.

تقويم بنائي

أن تحدد التلميذة حكم المسح على
الخفين والجوربين.
أن تذكر التلميذة أهم شروط المسح
على الخفين والجوربين.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدر .
أن تتمسك التلميذة بكل ما جاء في
السنة النبوية المطهرة.

أقوم بتنشيط ذاكرة التلميذات وذلك من خالل عرض سريع لما تم شرحه في
الدر السابقُ ،ثم أوضح لهن مفهوم الخف والجورب مستعينة في ذلك
بنموذج خف وجورب.

َع ِّرفي الخف والجورب.

 Oاألنشطة

اذكري شروط المسح على الخفين
والجوربين.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

تحدث

قراءة

 Oالواجبات المنزلية O

كتابة

أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا َو َب َر َكا ُت ُه
الس َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
ّ
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 عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط
الدرو  +نموذج الجوف

المرفقات

ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل در
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
لكل در

أوراق قيا
+

أوراق عمل لكل در
+
سجل إنجاز المعلمة
+

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

شرح متميز بالفيديو لجميع درو

المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدك

(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدك

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 للفيدك

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 الوات

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

