مادة الفقه
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقة تفعيل الدروس

معلمة المادة

.1

أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.

.2

أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات
الشرعية والكونية.

.3

أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

.4

أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.

.5

أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.

.6

أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.

.7

أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.

.8

أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

أوالً :الفقه
 أن ينشأ المتعلم على االهتمام بالنظافة والحرص على الطهارة.
 أن يتعلم المتعلم صفة االستنجاء واالستجمار.
 أن يتدرب المتعلم على كيفية الوضوء.
 أن ينشأ المتعلم على محبة الصالة ،ومعرفة الصلوات المفروضة ومكانتها من الدين ،والتدرب على أدائها.
 أن يتعرف المتعلم على بعض مبطالت الصالة.
ثانياً :السلوك
 -1أن يوقر المتعلم القرآن الكريم

معلومات عن المعلمة



االسم:



المؤهل:



التخصص:
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اآلذان
سنن اآلذان
معاني جمل اآلذان
مراجعة عامة
اإلقامة
آداب المشي إلى الصالة
اختبار الفترة األولى
آداب انتظار الصالة
مكانة الصالة
فرضية الصالة
صفة الصالة ( – )1صفة الصالة ()2
اختبار الفترة الثانية
صفة الصالة ()3
سنن الصالة – مكروهات الصالة
االختبار النهائي
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالحظات

توزيع منهج الفقه والسلوك للصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي األول
األسبوع

ترتيب الوحدات

عنوان الوحدة

دروس الوحدة

عدد الحصص

األول

الوحدة األولى

األذان واإلقامة

األذان

حصتان

الثاني

الوحدة األولى

األذان واإلقامة

سنن األذان

حصتان

الثالث

الوحدة األولى

األذان واإلقامة

معاني جمل األذان

حصتان

الرابع

الوحدة األولى

األذان واإلقامة

اإلقامة

حصتان

الخامس

الوحدة الثانية

آداب المشي إلى الصالة
وانتظارها

آداب المشي إلى الصالة

حصتان

السادس

الوحدة الثانية

آداب المشي إلى الصالة
وانتظارها

آداب انتظار الصالة

حصتان

السابع

الوحدة الثانية

آداب المشي إلى الصالة
وانتظارها

آداب انتظار الصالة

حصتان

الثامن

مراجعة عامة

مراجعة عامة

مراجعة عامة

حصتان

التاسع

الوحدة الثالثة

مكانة الصالة وحكمها

مكانة الصالة

حصتان

الوسائل التعليمية
بطاقات – عرض شريط
فيديو  -شفافيات  -عرض
شرائح – لوحة
عرض شرائح  -شفافيات –
صور ورسوم توضيحية –
بطاقات  -لوحة
صور – شفافيات – بطاقات
 شفافيات -عرض شرائحلوحة -مطويات
بطاقات – عرض شريط
فيديو  -شفافيات  -عرض
شرائح – لوحة
عرض شرائح  -شفافيات –
صور ورسوم توضيحية –
بطاقات  -لوحة
صور – شفافيات – بطاقات
 شفافيات -عرض شرائحلوحة -مطويات
بطاقات – عرض شريط
فيديو  -شفافيات  -عرض
شرائح – لوحة
عرض شرائح  -شفافيات –
صور ورسوم توضيحية –
بطاقات  -لوحة
صور – شفافيات  -بطاقات
شفافيات -عرض شرائح -
لوحة -مطويات

أساليب التقويم
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

العاشر

الوحدة الثالثة

مكانة الصالة وحكمها

فرضية الصالة

حصتان

بطاقات – عرض شريط
فيديو  -شفافيات  -عرض
شرائح – لوحة

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

الحادي عشر

الوحدة الرابعة

صفة الصالة

صفة الصالة ( ) 1

حصتان

عرض شرائح  -شفافيات –
صور ورسوم توضيحية –

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

مواعيد التقويم

الثاني عشر

الوحدة الرابعة

صفة الصالة

صفة الصالة ( ) 2

حصتان

الثالث عشر

الوحدة الرابعة

صفة الصالة

صفة الصالة ( ) 3

حصتان

الرابع عشر

الوحدة الخامسة

سنن الصالة
ومكروهاتها

سنن الصالة

حصتان

الخامس عشر

الوحدة الخامسة

سنن الصالة
ومكروهاتها

مكروهات الصالة

حصتان

السادس عشر

مراجعة عامة

مراجعة عامة

مراجعة عامة

حصتان

بطاقات  -لوحة
صور – شفافيات – بطاقات
 شفافيات -عرض شرائحلوحة -مطويات
بطاقات – عرض شريط
فيديو  -شفافيات  -عرض
شرائح – لوحة
عرض شرائح  -شفافيات –
صور ورسوم توضيحية –
بطاقات  -لوحة
صور – شفافيات – بطاقات
 شفافيات -عرض شرائحلوحة -مطويات
بطاقات – عرض شريط
فيديو  -شفافيات  -عرض
شرائح – لوحة

مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي
مالحظة  -تحريري
– شفهي – تطبيقي

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل
التاريخ

اليوم

الصف

5ب

الحصة

الفقه والسلوك

المادة

المكتسبات السابقة:
س :لماذا شرع األذان؟

رقم الوحدة :الوحدة األولى
أهداف الوحدة
 أن تعرف التلميذة المقصود باألذان.
 أن تحدد التلميذة حكم األذان.
 أن تبين التلميذة فضل األذان.
 أن تذكر التلميذة المقصود باإلقامة.
 أن تستنتج التلميذة حكم اإلقامة.
 أن تبرز التلميذة بالتفصيل جمل اإلقامة.
 أن توضح التلميذة اآلداب المشروعة عند سماع
اإلقامة.
 أن تفرق التلميذة بين األذان واإلقامة.

الموضوع :األذان واإلقامة
أسئلة التقويم

كتاب الطالب

كتاب النشاط

النشاط ص 13

نشاط صفي

س :1ما المقصود باألذان؟

النشاط ص 14

نشاط صفي

س :2حددي حكم األذان.

النشاط ص 17

نشاط صفي

س :3بيني فضل األذان.

النشاط ص 18

نشاط صفي

س :4ما المقصود باإلقامة.

النشاط ص 19

نشاط صفي

س :5استنتجي حكم اإلقامة.

النشاط ص 25

نشاط صفي

س :6أبرزي بالتفصيل جمل اإلقامة.

النشاط ص 26

نشاط صفي

س :7وضحي اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة.

نشاط صفي

س :8فرقي بين األذان واإلقامة.

استراتيجيات

التهيئة

الوسائل التعليمية

التدريس الحديثة

أساليب

مهارات التفكير

التقويم و أدواته

عمليات العلم األساسية:



نشاط رقم



الحوار والمناقشة



حدث واقعي



حل مشكالت



التعلم التعاوني

قصة:



طرح مشكلة



قراءة نص من

مرجع:



عرض صور



مشاهدة فيلم



االستكشاف



االستقصاء



تمثيل األدوار



القصة



الخرائط الذهنية







كتاب الطالبة /كتاب النشاط

أجهزة العرض
شفافيات
جهاز تسجيل

مراجع ,صحف



مجسمات

عينات



مدخل تاريخي



أخرى



أخرى

القياس





االستنتاج

أخرى



المرونة

 لوحات ورسومات



العصف الذهني

فيلم تعليمي



أخرى

أخرى

التفكير الناقد:





التواصل




المالحظة

سلم التقدير

الطالقة






على األداء

عالقات األرقام

األصالة

تعليمي:





التصنيف

عمليات التفكير اإلبداعي:



التعلم باللعب



المالحظة



التقويم المعتمد



األولويات



مهارة التمييز بين المعلومات





قائمة الشطب

األسئلة واألجوبة

أخرى

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
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

