االسم .............................:
الفصل ...........................:
التاريخ  143......./........./...... :هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة .......................... :
أوراق عمل مادة :حديث وسيرة صف خامس

الموضوع  :هديه صلى هللا عليه وسلم في الطهارة

التعرف على هديه صلى هللا عليه وسلم في الطهارة
ج
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أضع الكلمات التالية في الفراغ المناسب

اليسر

:

صالة

الخفين

بالمد

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتوضأ لكل
 ...........ولو كان على طهارة

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب
 .................في أموره كلها

ومن تيسيره في الوضوء أنه كان صلى هللا عليه
وسلم يمسح على  .............إذا لبسهما على طهارة

كان صلى هللا عليه يغتسل بالصاع
( مقدار ثالث لترات تقريبا ) ويتوضأ ...........

أكمل الحديث التالي :

جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فسأله عن الوضوء
فتوضأ رسول هللا  ............ثالثا وقال ( هكذا الوضوء فمن
 ................على هذا فقد  .................وتعدى
) ..............................

توقيع المعلم :
........................
.

أتقنت

لم تتقن

توقيع ولي األمر :
.......................

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
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
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

