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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.








تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية
للعبادات.
تبصير المتعلمة بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف المتعلمة بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له
مدركا ً ألحكامه.
تدريب المتعلمة على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة
أدائه كلما حان وقته.
اكتساب المتعلمة كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل
المشاق والعطف على اآلخرين.
تعريف المتعلمة ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض
المسائل عنها.
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أن تتعرف التلميذة على
الجملتين اللتين يسن أن تزاداً
في صالة الفجر

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما ذا تعرفين عن كيفية االذان؟

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات مجسمات

الفقه والسلوك  5ب ف 1

صور لوحات ورسومات

األنشطة

المحتوى وفرض الدرس
أنتتتتتتت تتتتتتتؤدي الصتتتتتتالة كتتتتتتل يتتتتتتوم وليلتتتتتتة خمتتتتتتس متتتتتترات وتستتتتتتمع
األذان لهذه الصلوات إسال نفسك لماذا شرع األذان.
تعريف األذان:
اإلعالم بحضور الصالة.
حكم األذان:
األذان للصلوات الخمس فرض كفاية على الرجال.
تطبيق ص 10
فضل األذان:
عتتتتتن أبتتتتتى ستتتتتعيد الختتتتتدري رضتتتتتى هللا عنتتتتته قتتتتتال :قتتتتتال رستتتتتول هللا أشارك مع زمالئي –بإشراف
معلمي -في تطبيق اآلذان
صتتتتتتلى هللا عليتتتتتته وستتتتتتلم :مال يستتتتتتمع متتتتتتدى صتتتتتتوت المتتتتتتؤذن جتتتتتتن
لصالة الفجر بصورة
وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامةم.
صحيحة وأسجل ما ألحظه
ما يزاد في أذان الفجر:
إذا أراد المتتتتتتتؤذن لصتتتتتتتالة الفجتتتتتتتر فيستتتتتتتن أن يزيتتتتتتتد فيتتتتتتته جملتتتتتتتتين وما قد يقع من األخطاء أثناء
التطبيق.
بعد قوله :حى على الفالح :حى على الفالح فما هما
الصالة خير من النوم الصالة خير من النوم.

التاريخ
الحصة
الفصل
فيلم تعليمي

إستراتيجيات التعليم البديلة

تقييم الهدف
عددي الصلوات التي
تؤدى في اليوم والليلة.
عرفي االذن.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

بيني حكم االذان.
اذكري الحديث الدال على
فضل رفع األذان.
تعرفي على الجملتين اللتين
يسن أن تزاداً في صالة
الفجر.

 oأخرى ........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية
بيني حكم االذان.

المالحظة

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الفقه
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
+
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)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
يمكنكم 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 مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

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

966558396004
966558396119

