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األهداف العامة للمادة
 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه
وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به،
وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف الخاصة للمادة







تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهر المعنى
معه في قراءته ويساعد على فهمه.
تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منهه أو تككيهد مها تشهابهل والتككيهد علهى الجانهب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
إظهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطههرة فيتخهذم مثلهه األعلهى يقتهدي بهه ويسهير علهى
منهجه.

توزيع منهج مادة الحديث والسيرة الصف الخامس االبتدائي
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األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

الدرس األول :هديه في الطهارة  -الدرس الثاني :فضل الوضوء
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األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

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

الدرس الثالث :هديه في الصالة – الدرس الرابع :فضل الصالة
الدرس الخامس :مكانة الجمعة – الدرس السادس :فضائل يوم الجمعة
الدرس السابع :هديه في العيد -الدرس الثامن :عيد المسلمين

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

الدرس التاسع :هديه في الزكاة والصدقة – الدرس العاشر :فضل الزكاة والصدقة
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األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

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

الدرس الحادي عشر :هديه في الصيام  -الدرس الثاني عشر :فضل الصيام
الدرس الثالث عشر :هديه في الحج والعمرة – الدرس الرابع عشر :فضل الحج والعمرة
مراجعة عامة

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

الدرس الخامس عشر :هديه في العبادة -الدرس السادس عشر :المداومة على العمل

10
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األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

الدرس السابع عشر :هديه في قراءة القرآن – الدرس الثامن عشر :هديه في تدبر القرآن
الدرس التاسع عشر :فضل تالوة القرآن
الدرس العشرون :هديه في الذكر – الدرس الحادي والعشرون :حرصه على األذكار
الجامعة

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

الدرس الثاني والعشرون :فضل الذكر

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15
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األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الدرس الثالث والعشرون :مكانة المسجد – الدرس الرابع والعشرون :عناية النبي
بالمساجد
الدرس الخامس والعشرون :فضل بناء المساجد – الدرس السادس والعشرون :تحية
المسجد
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالحظات

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
الحديث 5ب
المادة/الصف
التاريخ
هديه في الطهــــارة
موضوع الدرس
الحصة
وضحي كيفية اقتصاد النبي لماء الطهارة.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على الطهارة
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتوضك لكل صالة ولو كان
على طهارةل وفي بعض األحيان كان صلى هللا عليه وسلم
يصلي أكثر من صالة بوضوء واحد.
تيسيرم صلى هللا عليه وسلم في أمور الطهارة
أن توضح التلميذة كيف كان النبي
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يجب اليسر في أمورم كلها
صلى هللا عليه وسلم حريصا ً على
ومن ذلك تيسيرم في أمور طهارته فقد كان يتوضك بغسل
باإلشتراك مع التلميذات أقوم بعمل لوحات توضيحية
الطهارة.
األعضاء ثالثا ثالثا وقد تؤضا بغسل األعضاء مرة مرة
تحتوي على صور تبين كيفية الوضوء والطهارةل وتكون
أن تبين التلميذة كيف كان النبي صلى
ومرتين مرتين تيسيرا على أمته.
متضمنة لبعض أحاديث النبي التي توضح أهمية الطهارة
هللا عليه وسلم يحب التيسير في
ومن تيسيرم في الوضوء أنه صلى هللا عليه وسلم كان يمسح
وكيف كان صلى هللا عليه وسلم حريصا ً عليها وذلك
أمور الطهارة.
على الخفين إذا لبسهما على طهارة.
لترسيخ معنى الدرس.
أن تذكر التلميذة كيفية اقتصاد النبي
اقتصادم صلى هللا عليه وسلم في استعمال الماء في الطهارة
أطلب من التلميذات عمل بحث صغير يتضمن المواضع
صلى هللا عليه وسلم في استعمال
كان النبي صلى هللا عليه وسلم يقتصد في استخدام الماء في
التي يسر فيها ديننا الحنيف أمور الطهارة (السفر–
ماء الطهارة.
الغسل والوضوء من غير إخالل بالطهارةل فقد كان يغتسل
المرض– التيمم.).....
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالصاع ويتوضك بالمد
أشترك مع التلميذات بشرح كيفية اإلقتصاد في ماء
بالدرس.
رضي
ميمونة
خالتي
قال ابن عباس رضى هللا عنه بت عند
الوضوء وذلك مثالً أثناء الوضوء قبل أداء الصالة مع
أن تتجه التلميذة نحو التخلق بخلق
هللا عنها ليلة فكان في بعض الليل قام النبي صلى هللا عليه
التلميذات في مصلى المدرسة.
النبي صلى هللا عليه وسلم واإلقتداء
وسلم فتؤضا وضوءا خفيفيا وقام يصلي فتوضكت نحو مما
أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة بالدرسل ثم
بهديه في الطهارة.
توضكل ثم جئت فقمت عن يسارم فحولني فجعلني عن يمينهل
أكلفهن بحلها.
ثم صلى ما شاء هللا .وكان صلى هللا عليه وسلم ينهى
أصحابه عن اإلسراف في الماء حتى وإن كان ذلك في
الوضوء فقد جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فسكله
عن الوضوء فتوضك رسول هللا ثالثا ثالثا وقال :هكذا الوضوء
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم".

الواجب

الخميس

وضحي كيف كان النبي صلى هللا
عليه وسلم حريصا ً على الطهارة.
بيني كيف كان النبي صلى هللا
عليه وسلم يحب التيسير في أمور
الطهارة.
اذكري كيفية اقتصاد النبي صلى
هللا عليه وسلم في استعمال ماء
الطهارة.
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 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

+
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 مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

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

966558396004
966558396119

