بـسم هللا الرحـمن الرحـيم
رقم النشاط1 /

ورقة عمل

زمن النشاط/
نوعهـ ــا /فردية

المادة /الفقه

الموضوع /سجود السهو
االسـم .............................................. :

الصـف

.......................................... :

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

يشرع القيام بسجود السهو في ثالث حاالت  ..أذكرها

اختاري اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 .1المقصود بالسهو ………………………..
( الكسل ـ النسيان ـ غير ذلك )
 .2سجود السهو عبارة عن .............................
( سجدة ـ سجدتان ـ ثالث سجدات )
 .3إذا ترك اإلمام التشهد األول على المأموم تنبيهه بقول ..............................
( التشهد التشهد ــ هللا هللا ـ سبحان هللا )
ملحوظات المعلمة :

أتقنت

لم تتقن

ملحوظات ولي األمر:

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا اَ ُ
َ اااَ
ا
اّلل وبركاته
السَلم عليكم ورحمة ه
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواع التحاضي
ر
االسياتيجيات الحديثة +
+بنائ +
خماس  +وحدات  +مرسد
ي
ي
بطاقات تخطيط الدروس
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس

+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
_________________________________
الس دي =  60ريال
طباعة ملونة +
ي
الس دي =  30ريال
طباعة أبيض وأسود +
ي
س دي فقط =  20ريال (للصف الواحد )
ي
الس دي عن طريق االيميل =  20ريال
جميع مرفقات
ي
التوصيل يف الرياض والخرج مجانا

والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة )
يضاف  50ريال
:لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم
التوصيل يف الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة )
يضاف  50ريال
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ن
للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
وهنا أرقام الحسابات
األهل
البنك
ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
27949172000110
)اي بان (
SA0610000027949172000110
_________________________________
اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
)اي بان (
SA5780000233608010954856
_________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
2052558759940
سامبا

العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
0101001926001
ن ن
اغبي يف أن يكونوا وكَلء لتحاضي
لألخوة أصحاب المكتبات الر
ن
الحرئ يف مدنهم االتصال بجوال المدير
فواز
ي
0554466161

