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







تعريف المتعلمة بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلمة علىى قىراءة الحىديث النبىوي الشىريف قىراءة سىليمة وضىبط حركاتىه وسىكناته ونطقىه نطقىا ً واضىحا ً ي ىر
المعنى معه في قراءته ويساعد على ف مه.
تعريف المتعلمة بت فصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منه أو تأكيد ما تشابه ،والتأكيىد علىى الجانىب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلمة بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وت ذب ألفا ه.
إ ار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المط ىرة فيتخىذه مثلىه األعلىى يقتىدي بىه ويسىير علىى
من جه.
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الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

تحديد وصياغة القضية في شكل
سؤال كالتالي( :وضحي كيف كان
النبي صلى هللا عليه وسلم حريصا ً
على الط ارة.).
تكليف التلميذات بالتفكير في
القضية لعدة دقائق.
تعيين تلميذة لتسجيل األفكار على
السبورة.
إن اء الموقف التعليمي عند تغطية
كافة جوانب الموضوع.
تصنيف األفكار ،وترتيب ا
ومناقشت ا.
تحديد واختيار المشروع.
تكليف التلميذات بتصميم خريطة
مفاهيم توضح كيف كان النبي
صلى هللا عليه وسلم يحب
التيسير في أمور الط ارة.
وضع خطة محكمة وواضحة
لتنفيذ المشروع بالتعاون مع
التلميذات ،وذلك من خالل صياغة
المعلومات الن رية المتاحة حول
الموضوع في مجموعة من
المفاهيم ،وتحديد العالقات فيما
بين ا.
تقويم المشروعات المنجزة.

اإلجراءات
دور المتعلمة









إطالق العنان لتفكيرها ب دف
التوصل لحل مناسب للقضية
دون التقيد بإجابة نموذجية.
البناء على أفكار اآلخرين
وعدم تجاهل أي فكرة تخدم
الموضوع.
اإلجابة على السؤال بشكل
واضح.
تقييم إجابت ا بشكل موضوعي
بعد انت اء الموقف التعليمي.

استيعاب وف م بنود المشروع.
تنفيذ خطة المشروع من خالل
تصميم خريطة المفاهيم بشكل
دقيق.
االشتراك في عملية تقويم
المشروع ،من خالل إبداء
الرأي وتوضيح وج ات
الن ر ،وتحديد مدى تنفيذ
الخطة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق عمل

كراسة رسم /
أقالم رصاص
 /ألوان /
ممحاة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

العصف الذهني

المشروعات

األربعاء

الخميس

التقويم

وضحي كيف كان
النبي صلى هللا
عليه وسلم حريصا ً
على الط ارة.

بيني كيف كان
النبي صلى هللا
عليه وسلم يحب
التيسير في أمور
الط ارة.

المادة

اليوم

الحديث 5ب ف1

األحد

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحديث
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس +

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً 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
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================

 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء

 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدن م االتصال بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

