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األهداف العامة للمادة

 oتحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
 oإيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
 oتحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دينن اإلسنالم النذ
ختم هللا به الرساالت والنبوات.
 oاالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
 oاتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
 oتنقية الدين من البدع.
 oاإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسنول صنلى هللا علينه وسنلم واالنقيناد لمنا جناء بنه وإتبناع
هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف الخاصة للمادة

o
o
o
o
o
o

تثبيننت العقينندة اإلسننالمية فنني نلننو المننتعلم وتوثيننق الصننلة بينننه وبننين هللا عننز وجننل عننن ريننق الممارسننة العمليننة
للعبادات.
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامهنا وشنرو ها وكنل منا يتصنل بهنا ممنا يجعنل العبند متلقهنا ً فني ديننه واعينا ً لنه مندركا ً
ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلمنا
حان وقته.
اكتساب المتعلم كثيراً من اللضائل واآلداب كال اعة والنظام والنظافة وحسنن المظهنر وسنمو الننلو وتحمنل المشناق
والع ف على اآلخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومينة وأحكامهنا وشنرو ها وآدابهنا وبينان بعنض المسنائل
عنها.

توزيع منهج مادة الفقه و السلوك الصف الخامس االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

نعمة الماء
الماء الطهور
الماء النجس

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

فضل الطهارة

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

الخف والجوارب  -مدة المسح

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

اختبار اللترة الثانية

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

األحد 1441/4/4
14
األحد 1441/4/11
15
األحد 1441/4/18
16
 18-17األحد 1441/4/25

.

إلى

الدروس

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

مراجعة على ما سبق دراسته في الصف الثالث االبتدائي

الوضوء
اختبار اللترة األولى
فروض الوضوء
سنن الوضوء
نواقض الوضوء

مبطالت المسح
مشروعية التيمم  -مبطالت التيمم
االختبار النهائي

مراجعه عامة
االختبارات

مالحظات

المادة/الصف

فقه الصف الخامو االبتدائي

اليـوم

موضوع الدرو

األذان.

التاريخ

التمهيد

لماذا شرع األذان؟

الحصة

استراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التلكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

الوسائل المساعدة

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

األهداف السلوكية

أن تعدد التلميذة
الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة.
أن تعرف التلميذة األذان.
أن تبين التلميذة حكم األذان.
أن تذكر التلميذة الحديث الدال على فضل
رفع األذان.
أن تتعرف التلميذة على الجملتين اللتين
يسن أن تزادا في صالة اللجر.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرو.
أن تلتزم التلميذة عند سماع األذان بترديد ما
يقوله المؤذن.

الواجب

أنت تؤد الصالة كل يوم وليلة خمو مرات ،وتسمع األذان
لهذه الصلوات ،سل نلسك ،لماذا شرع األذان.
تعريف األذان:
اإلعالم بحضور الصالة
حكم األذان:
األذان للصلوات الخمو فرض كلاية ،على الرجال.
فضل األذان:
عن أبى سعيد الخدر رضى هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم" :ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنو وال
شيء إال شهد له يوم القيامة".
جمل األذان :أكمل جمل األذان كما تسمعها من المؤذن:
هللا أكبر ..............
أشهد أال إله إال هللا................
أشهد أن محمدا رسول هللا ...............
حي على الصالة ...............
حي على اللالح ...............
هللا أكبر ..................
ال إله إال هللا .......................
ما يزاد في أذان اللجر
إذا أراد المؤذن لصالة اللجر ،فيسن أن يزيد فيه جملتين بعد
قوله :حى على اللالح :حى على اللالح فما هما.
الصالة خير من النوم ،الصالة خير من النوم.

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

في بداية الدرو أقوم باختيار ذكاء للتلميذات ومعلوماتهن عن
سماعهن لألذان ،ثم أ رح عليهن أسئلة متنوعة عن لماذا
شرع األذان ويمكن أن أرو لهن قصة عمر بن الخ اب عن
األذان ورؤيته لألذان في منامه.
أقسم التلميذات إلى مجموعات بحيث أ لب من كل مجموعة
منهن أن تذكر تعريف األذان حتى يسهل عليهن تعريله.
أقوم بأص حاب التلميذات إلى غرفة المصادر المتعددة
لمشاهدة عرض بوربوينت من خالل جهاز الحاسب اآللي
ألشخاص يؤذنون بأصوات مختللة على حسب ترتيب
الصلوات.
أعرض شري مسجل به صوت األذان ومعه أصوات لل يور
وأبين أن كل شىء على وجه األرض من مخلوقات يردد مع
األذان ويسبح هللا وكذلك يشهد األذان لهم يوم القيامة.
أجمع التلميذات وأقسمهن إلى مجموعات وكال منهن تقول
جملة من األذان لصالة اللجر حتى يتعلمن الجمل التي تقال
عند صالة اللجر.
أعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة
على السؤال الموضح بها.

بيني حكم األذان.

الخميو

التقويم

عدد كم صالة تؤدى في اليوم
والليلة.
عرفي األذان.
بيني حكم األذان.
اذكر الحديث الدال على فضل رفع
األذان.
تعرفي على الجملتين اللتين يسن أن
يزيدوا في صالة اللجر.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

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

