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مادة الفقه الصف الخامس اإلبتدائي
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األهداف التعليمية العامة

أن تحرص التلميذة على الطهارة والنظافة.
أن تطبق التلميذة صفة الوضوء.
أن تعرف التلميذة أوقات الصلوات المفروضة.
أن تتدرب التلميذة على أداء الصالة.
أن تحترم التلميذة والديها وتطيعهما.
أن تتعود التلميذة على حسن التعامل مع اآلخرين.
أن تعرف التلميذة بعض أحكام الوضوء وصفته.
أن تتوضأ التلميذة وضوءا َ صحيحاً.
أن تزداد معرفة التلميذة بصفة الصالة.
أن تعرف التلميذة أحكام الصالة وصفتها.
أن تعرف التلميذة أحكام صالة الجمعة والعيدين.
أن تعرف التلميذة صفة صالة الجمعة والعيدين.
أن تردد التلميذة بعض األدعية واألذكار الشرعية.
أن تحافظ التلميذة على الممتلكات الخاصة والعامة.
أن تعرف التلميذة فروض الوضوء ونواقصه.
أن تتأدب التلميذة بآداب األكل والشرب.
أن تحفظ التلميذة آذكار األكل والشرب.
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المادة

الخامس االبتدائي

الصف

تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تقوم التلميذة بالتعرف على فروض الوضوء.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أوضح للتلميذة أن الوضوء عبادة عظيمة وفروض الوضوء الستة.

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج  -بالفصل -
أخرى.........

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أساليب التدريس

االنشطة العملية

المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة أن الوضوء عبادة عظيمة
وفروض الوضوء الستة.
عرض الدرس  :أشرح للتلميذة أن الوضوء عبادة عظيمة ،وأن
نبدأ بقول (بسم هللا ) عند بدء الوضوء.
أوضح للتلميذة فروض الوضوء الستة وهي /1 :غسل الوجه
ومنه المضمضة واألستنشاق/2 ،غسل اليدين من من أصراف
األصابع الى المرفقين/3 ،مسح الرأس ومنه األذنان /4 ،غسل
الرجلين إلى الكعبين /5 ،الترتيب بين أعضاء الوضوء فيجب أال
نقدم بعضها علي بعض/6 ،المواالة بين أعضاء الوضوء فيجب
أال يفصل بين خطوات الوضوء فترة كبيرة.
أوضح للتلميذة أال تصرف فى صب الماء وأن تقتصد فيه عند
الوضوء ،وأن تتعلم أن تحرص على الوضوء دائما كما قال
الرسول عليه الصالة والسالم( :وال يحافظ على الوضوء إال
مؤمن) .ومن ترك أحد هذه الفروض لم يصح وضوءه.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة أن ( دين اإلسالم يربينا على
اجتناب اإلسراف فى كل شىء).

توجيه لفظي

االهداف السلوكية

أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة لفروض
الوضوء.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة أن الوضوء
عبادة عظيمة.
أن تنطق التلميذة (بسم هللا) عند بداية
الوضوء.
أن تقوم التلميذة بالتعرف على فروض
الوضوء الستة.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة (دين اإلسالم
يربينا على اجتناب اإلسراف فى كل شىء).
اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان باألرقام )
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استثمارات البيئة المحيطة
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ارسال ورقة تعليمات لألسرة
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عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة
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