اليوم :
الصف :

التاريخ / :

14 /هـ

الوحده  :الحج
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اسم النشاط  :معنى الحج
األدوات المستخدمة:
 -1المعلمة  +األطفال..
 -2لوحة اإلعالن.
في نهاية النشاط يكون الطفل قادرا على أن :يتحدث عن معني الحج من حيث (الزمن – النية – اإلحرام -
التلبية)..
اآلية(( :وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق))
الهدف الديني :إن الحج عبادة عظيمة يأتي اليها الناس من كل مكان ألدائها مره واحده في السنه ومره
واحده في العمر
الممارسات اليومية:
القرآن الكريم :سورة قريش
وصف النشاط:
المقدمة:
نبدأ حلقتنا بتحية السالم ثم اسأل أحبتي عن أحوالهم وصحتهم وأتفقد الغائب من بينهم وندعو له بالشفاء
العاجل ثم نتعرف سويا ا على اليوم والتاريخ والشهر والسنة ثم استرجع مع أحبتي اسم الوحدة الجديدة التي
بدأناها سابقا ا وهي وحدة الحج.
ثم أخبر أحبتي بأننا اليوم سنقرأ في هذه الوحدة سورة قريش وأردد مع أحبتي السورة وأقرأها معهم جميعا ا.
الموضوع:
بعد الفتتاحية وتذكير األطفال بالوحدة.
قال هللا تعالي "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق" سورة الحج
أية" ."27ثم اشرح شرحا مبسطا أن الحج فريضة علي كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيال.
اليوم سوف نتحدث عن معني الحج ومن حيث (الفريضة – اإلحرام – التلبية  -مكان الحج) خالل الحوار
والنقاش نقوم بتحقيق الهدف من خالل طرح األسئلة:
س /نحن في أي شهر؟

س /لماذا سمي شهر ذي الحجة؟

س /تتوقعوا لماذا أمرنا هللا بالحج؟

"ربط بالخالق"

قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم" بني اإلسالم علي خمس :شهادة ان ل اله إل هللا وان محمد رسول هللا
– إقامة الصالة  -إيتاء الزكاة  -صوم رمضان  -حج بيت هللا لمن استطاع إليه سبيال" ثم أذكرهم أن الحج
ركن من أركان اإلسالم الخمسة.
س /إلي أين يذهب الحاج ألداء فريضة الحج؟

س /أين يوجد بيت هللا الحرام؟

س /ماذا يرتدي الحاج؟

س /ما لون مالبس اإلحرام؟ ولماذا؟
س /لو كنت يا فالن حاج ماذا ترتدي؟

س /لماذا يرتدي الحاج مالبس اإلحرام؟
س /ماذا ترتدي الحاجة في الحج؟
س /ماذا يفعل الحاج قبل الذهاب إلي الحج؟

" النية"

س /ماذا يردد الحاج أثناء تأدية الحج؟

س /لماذا يرددوا الحجاج التلبية؟

س /لماذا الحج يكون في مكة المكرمة؟

س /من أين يأتي المسلمون ألداء فريضة الحج؟

س /ما الجزاء الذي يناله الحاج أثناء تأدية فريضة الحج؟
س /علي من يجب الحج؟

س /كم مره فرض هللا الحج علي المسلمين؟
نماذج لبعض األسئلة:
س /أعجبتكم حلقة "معني الحج"؟ وما الذي أعجبكم فيها؟
س /لو شاهدت حاج ماذا تحب ان تقول له؟

س /هل يستطيع الحاج أن يحج في أي شهر غير شهر ذي الحجة؟ ولماذا؟
س /هل عدد الحجاج الذين يأتون إلي الحج كثيرون أم قليلون؟ ولماذا؟
س /هل تستطيع ان تلبس مالبس اإلحرام والخروج بها؟
أسئلة الربط بالخالق :لماذا أمر هللا الحجاج ان يرتدوا لبسا ا واحداا بلونا ا واحداا؟

النتقال من نشاط إلى نشاط آخر:
الوجبة :ـــ

ترديد التلبية ثم أنشودة ذهب أبي يرعاه هللا..

النشاط التعليمي:
اسم النشاط :حرف (ر)
الهدف :في نهاية النشاط يكون الطفل قادراا على التعرف على صوت الحرف وطريقة كتابته وأن يسمي أكبر
عدد من الكلمات تبدأ بحرف (ر)

العمل الحر في األركان:
ركن الفني :عجين ،األدوات المستخدمة  :عجينه ،فرادات ،قطاعات ،صحون
ركن المنزل :تحويل الركن
ركن اإلدراكي :إضافة أنشطة إدراكية
ركن التخطيط :إضافة أنشطة تخطيط
ركن المكتبة :إضافة بعض الكتب تناسب الوحدة

اللقاء األخير:
اسم النشاط  :أنشودة ((ذهب أبي يرعاه هللا))
األدوات المستخدمة  :ـــــ
توديع األطفال وتشويقهم لليوم التالي

األخوات معلمات رياض األطفال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa
تقدم تحضير رياض األطفال (فالش األستاذة رسيل لعام 1440هـ)
أسماء وحدات رياض االطفال في الفالش
وحدة أهال وسهال
وحدة األصحاب
وحدة المسكن
وحدة صحتي وسالمتي
وحدة األيدي
وحدة الملبس
وحدة روضتي
وحدة الغذاء
وحدة العائلة
وحدة كتابي
وحدة الماء
وحدة الرمل
وحدة الحج
وحدة المال واالقتصاد
وحدة وطني
وحدة حاسوبي
وحدة المواصالت
وحدة األلوان
وحدة رمضان
وحدة هو هللا
وحدة أنا وجسمي
وحدة السيرة النبوية
وحدة أصحاب المهن
وحدة األجسام
وحدة األشكال الهندسية
وحدة البيئة
وحدة الصوت
وحدة الضوء
وحدة الفصول األربعة
وحدة شهور السنة
وحدة الهواء
وحدة الحشرات
وحدة الحيوان
وحدة الفضاء
وحدة الكهرباء
وحدة النبات
وحدة النحل

وحدة أحب لغتي
وحدة المخترعون
وحدة مع السالمة
وحدة صالتي
وحدة مكتي

تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بسبعة طرق مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي

 42وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزل
+أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطيط  +اناشيد
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سجالت  +مطويات +
أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق مختلفة
بحجم
GB 32
ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن التخطيط –
ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو وعروض
بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة االنجليزية

القرآن الكريم تعليم قصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+
دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+
خطة رياض األطفال
+
تحضير منهج الرياضيات لألطفال
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
مسلسل فواز ونورة لتعليم القيم األخالقية لألطفال حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفال
+
مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+
اسطوانات تعليمية لألطفال
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام  1440هـ
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو تعليم القراءة
والقرآن بالتجويد

سعر الفالش  160لاير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130لاير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50لاير فيدكس
ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة

27949172000110
( اي بان )

SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856
(اي بان )

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي

2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي

8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي

0101001926001
بنك االنماء رقم الحساب :مؤسسه اوامر الشبكة
رقم أي بان

Sa3505000068201042364000
حساب االنماء
مؤسسه اوامر الشبكة

68201042364000
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال
المدير
0554466161

