اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

..............................................

المادة  /فقه رابع ابتدائي

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بر ّبه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
تحركاتهكا
 -7إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلكك ألن قلكب المسكلم م ّتصكل بكال تعكالى لعلمكه ّن هللا م ّطلكع علكى خفاياهكا .فهكي تراقكب هللا فكي ميكع ّ
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما ق ّدر هللا لها من الكمال.
 -8ربط ميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .
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ّهداف تدريس مادة الفقه

 -1تزويد الطالبات بالمعلومات الصحيحة والعبادات واألخالق بمعنى إكسابهن المهنة الصحيحة.
 -2تصحيح ما ال يكون صحيحا ً في معرفة الطالبات حول عبادتهن وتعريفهن بها.
 -3تر مة المعلومات إلى سلوك لتحبيبهن بالعبادة فتدريس مادة الفقه ي ب ّن تعطي نصوصا ً حية ال نصوص امدة م ّيتة.
ّ -4ن تحسن الطالبات األهداف السابقة وذلك ّن نعمل على تزويدهن بها وتصحيح ما قد يكون خاطئاً.
 -5تدريب الطالبات على استنساخ األحكام من القرآن والس ّنة.
 -6دراسة اآليات القرآنية واألحاديث النبو ّية المتعلّقة بالموضوعات الفقهية وفهمها ،وهنا يتح ّقق الربط بين الفقه وباقي الفروع.
ّ -7ن تساعد المعلمة الطالبات في ّن تدرك ّهداف التشريع اإلسالمي والمصالح الفردية واال تماعية والدينية والدنيوية التشريعية
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توزيع منهج مادة ( الفقه )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الرابع ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الخف والجورب

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الخف والجورب

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

مبطالت المسح

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

التيمم

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

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

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

مبطالت التيمم

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

منزلة الصالة من الدين 1

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

منزلة الصالة من الدين 2
األربعاء والخميس إ ازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

التبكير الى الصالة

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

أوقات الصلوات المفروضة

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

أوقات الصلوات المفروضة
األربعاء والخميس إ ازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

مدة المسح
االحد ا ازة مطولة

االختبارات

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

من

إلى

مالحظات
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التحضير وفق استراتي يات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الثالثة

األسبوع

الزمن المتوقع للوحدة
الصف

المسح على الخفين وال وربين
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتي ية التدريس

المعينات التعليمية

 أن تبين الطالبة معنى الخف والجورب
 أن تستنتج الطالبة

الخف والجورب

⃝
⃝

والجوربين
 من أنا  +العمل
الجماعي  +األلعاب
 أن تبرز الطالبة الحكمة التي من أجلها أباح اإلسالم
واإللغاز

 أن تذكر الطالبة شروط المسح على الخفين والجوربين
 أن تدرك الطالبة مدى يسر الدين االسالمي

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ البر كتر

حكم المسح على الخفين

المسح على الخفين والجوربين

نماذج حسية

ّداء التقويم

ّخرى ...................:

ّقالم ملونة

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

المس ل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

ّفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

ّخرى........
..........................

⃝

الوا بات المنزلية
ّخرى ......................
.................................
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األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ّن تقدم لكم ميع ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع ّ +هداف

ّنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط ال ديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج ال وف

المرفقات
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ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
س الت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
م لدات اختبارات متنوعه
+
ّوراق قياس لكل درس
+
ّوراق عمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
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+
س ل إن از الطالبة
+
حل ّسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
ّسئلة وّ وبة برنامج حسن ل ميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو ل ميع دروس المنهج
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التوصيل للرياض والخرج م انا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس ل ميع 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

المادة  /فقه رابع ابتدائي

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 المستع ل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

وهنا ّرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
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حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
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8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
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---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة
030680161166001
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اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس ّو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
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0558396004
0558396119
0505107025

