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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم
والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض
اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة
الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في
إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به
الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به
سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب
بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم
واالنقياد لما جاء به واتباع هديه وسنته
صلى هللا عليه وسلم.









تعريفففف المتعلمفففة بالمصفففدر اليفففاني مفففن مصفففادر التشفففري
اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلمة على قراءة الحديث النبفوي الشفريف قفراءة
سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقفه نطقفا ً واضفحا ً ي فر
المعنى معه في قراءته ويساعد على ف مه.
تعريف المتعلمة بتفصيل بعفض مفا أجملفه القفرآن الكفريم أو
توضففيم مففا ممففض منففه أو تأكيففد مففا تشففابه والتأكيففد علففى
الجانب العقلي والتحليل المنطقي أيناء شرح الحديث.
تزويد المتعلمفة بطائففة مفن روائف الكلفم وايسفاليب البلي فة
فتسمو ل ته وت ذب ألفا ه.
إ ففار شخصففية الرسففول الكففريم صففلى هللا عليففه وسففلم مففن
خالل سنته المط رة فيتخذه ميلفه ايعلفى يقتفدي بفه ويسفير
على من جه.
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الدروس
الدرس ايول :هديه في الط ارة  -الدرس
الياني :فضل الوضوء
الدرس اليالث :هديه في الصالة – الدرس
الراب  :فضل الصالة
الدرس الخامس :مكانة الجمعة – الدرس
السادس :فضائل يوم الجمعة
الدرس الساب  :هديه في العيد -الدرس اليامن:
عيد المسلمين
الدرس التاس  :هديه في الزكاة والصدقة –
الدرس العاشر :فضل الزكاة والصدقة
الدرس الحادي عشر :هديه في الصيام -
الدرس الياني عشر :فضل الصيام
الدرس اليالث عشر :هديه في الحج والعمرة –
الدرس الراب عشر :فضل الحج والعمرة
مراجعة عامة
الدرس الخامس عشر :هديه في العبادة -الدرس
السادس عشر :المداومة على العمل
الدرس الساب عشر :هديه في قراءة القرآن –
الدرس اليامن عشر :هديه في تدبر القرآن
الدرس التاس عشر :فضل تالوة القرآن
الدرس العشرون :هديه في الذكر – الدرس
الحادي والعشرون :حرصه على ايذكار
الجامعة
الدرس الياني والعشرون :فضل الذكر
الدرس اليالث والعشرون :مكانة المسجد –
الدرس الراب والعشرون :عناية النبي
بالمساجد
الدرس الخامس والعشرون :فضل بناء المساجد
– الدرس السادس والعشرون :تحية المسجد
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالح ات

المادة :الحديث والسيرة
العنوان :الوحدة االولى
الصف :الخامس االبتدائي (الفصل الدراسي ايول)
الموضوع :النبي صلى هللا عليه وسلم وفرائض اإلسالم
الفترة الزمنية 3 :حصص
الخطوة ايولى :تحديد نتائج التعلم المرموبة
ايهداف الرسمية :يتوق من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 توضم كيف كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريصا ً على الط ارة.
ُ تعرف مكانة الصالة لدى النبي صلى هللا عليه وسلم.
 تذكر مكانة وفضل يوم الجمعة كما وضحت ا أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم
 تبين الحكمة من شرعه صلى هللا عليه وسلم من الفرح يوم العيد.
 تبين فضل الزكاة.
 تذكر فوائد الصيام.
 تذكر ال اية التي من أجل ا فرض هللا الحج.
ايسئلة ايساسية
ايفكار الكبرى (ايف ام الباقية)
 وضحي كيف كان النبي صلى هللا عليه وسلم
ستف م التلميذة أن:
حريصا على الط ارة.
الفكرة الكبرى:
ً
 ما هي مكانة الصالة لدى النبي صلى هللا عليه
(هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في أمور الدين
وسلم.
وفرائض اإلسالم)
 اذكري مكانة وفضل يوم الجمعة كما وضحت ا
(ايف ام الباقية):
أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم.
 فضل الط ارة
 بيني الحكمة من شرعه صلى هللا عليه وسلم من
 فضل الصالة.
الفرح يوم العيد.
 فضل يوم الجمعة.
 بيني فضل الزكاة.
 فضل الصيام.
 اذكري فوائد الصيام.
 عيد المسلمين
 اذكري ال اية التي من أجل ا فرض هللا الحج.
 فضل الحج والعمرة
المعرفة والم ارات الرئيسة التي سيكتسبن ا التلميذات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة.....:
 ذكر م اهر حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على
 هديه صلى هللا عليه وسلم في الط ارة.
الط ارة.
 فضل الوضوء.
 توضيم فضل الصالة.
 فضل الصالة.
 بيان فضل ومكانة يوم الجمعة عند النبي صلى هللا
 فضل ومكانة يوم الجمعة.
عليه وسلم.
 هديه صلى هللا عليه وسلم في العيد.
 ذكر فضل الزكاة والصدقة وأنواع ا.
 فضل الزكاة.
 فضل الصيام.
 فضل الحج والعمرة.

الخطوة اليانية :تحديد البراهين وايدلة على تحقق نواتج التعلم
الم مات ايدائية:
 بعد ن اية هذه الوحدة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ط ارته تتميل م متك في كتابة بحث عن هدي النبي
صلى هللا عليه وسلم في الط ارة.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ نام كفء متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل ايدلة ايخرى(ميال :اختبارات قصيرة التذكير ايكاديمي اختبارات طويلة المفكرات )...سيعرضن
التلميذات مدى تحصيل ن للنتائج المرموبة.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
اينشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تم يدي (بيني م اهر حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على الط ارة؟).
 أقدم ايسئلة ايساسية وأناقش الم مات ايدائية الختامية للوحدة (النبي صلى هللا عليه وسلم في الحج).
 مالح ة /يتم تقديم المصطلحات ايساسية عند حاجة اينشطة التعليمية ل ا والم مات ايدائية (الط ارة –
الوضوء – الصالة – الصيام – .الزكاة  -الحج).
 يستمعن التلميذات إلى خطبة يحد كبار العلماء حول هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الصالة يم أطلب من
التلميذات توضيم حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على اخراج الزكاة والصدقة م توضيم ال دف من تلك
المحاضرة ومبررات ا.
 أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضم نماذج من هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الحج والعمرة يقمن
التلميذات بقراءة الخريطة وف م أفكارها.
 أقدم للتلميذات عرض تقديمي يوضم الدروس المستفادة من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم "عن بن عمر
ضأ ُ َف ُي ْبل ُغ أَ ْو َف ُي ْسبغُ
بن الخطاب رضي هللا عنه :قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ":ما م ْن ُك ْم منْ أَ َح ٍد َي َت َو َّ
ضوء "....وأطلب من التلميذات مشاهدة العرض بتركيز ومن َي َّم معرفة وف م الدروس المستفادة من
ا ْل ُو ُ
الحديث الشريف.
 أطلب من التلميذات كتابة بحث عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في العيد م توضيم ال دف من كتابة
البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.

(جـدول تن يـم التــدريس)








 أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضم  أطلب من التلميذات كتابة بحث
أبدأ بسؤال تم يدي (بيني
عن فضل الزكاة والصدقة م
نماذج من هدي النبي صلى هللا عليه
م اهر حرص النبي صلى
توضيم ال دف من كتابة البحث
وسلم في الحج والعمرة يقمن
هللا عليه وسلم على أداء
ومبرراته.
التلميذات بقراءة الخريطة وف م
الصالة في اوقات ا؟)
أفكارها.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي
أقدم ايسئلة ايساسية
للتلميذات في تلك الوحدة.
 أقدم للتلميذات عرض تقديمي يوضم
وأناقش الم مات ايدائية
الدروس المستفادة من قول الرسول
الختامية للوحدة (النبي صلى
صلى هللا عليه وسلم "عن بن عمر
هللا عليه وسلم في الحج).
بن الخطاب رضي هللا عنه :قال :قال
مالح ة /يتم تقديم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ":ما
المصطلحات ايساسية عند
َ
ضأ ُ َف ُي ْبل ُغ أَ ْو َف ُي ْسبغُ
م ْن ُك ْم منْ أ َح ٍد َي َت َو َّ
حاجة اينشطة التعليمية ل ا
ْ
ضوء "....وأطلب من التلميذات
ال ُو ُ
والم مات ايدائية (الط ارة
مشاهدة العرض بتركيز ومن ي َّمَ
– الوضوء – الصالة -
معرفة وف م الدروس المستفادة من
الصيام – الحج والعمة.)...
الحديث الشريف.
يستمعن التلميذات إلى خطبة
يحد كبار العلماء حول هدي
النبي صلى هللا عليه وسلم
في الط ارة يم أطلب من
التلميذات توضيم مكانة يوم
الجمعة عند النبي صلى هللا
عليه وسلم م توضيم
ال دف من تلك المحاضرة
ومبررات ا.

(المــ مة ايدائيــة)
اسم الوحدة :النبي صلى هللا عليه وسلم وفرائض اإلسالم
الصف :الخامس االبتدائي
تتميل م متك في كتابة بحث عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الصالة
وعلى أن تتضمن العناصر ايساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراج –
تجمي وتن يم ايفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة من مة ومرتبة
ال دف:
م متك :أن تكتبين بحث.
ف ال دف :أن تتناولين هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الصالة.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين ايفكار بطريقة دقيقة وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحية مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحية المدققة؛ لتتناولي هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في
الصالة على شكل بحث علمي دقيق.
و يفتك :بيان فضل الوضوء.
الجم ور :تلميذات المدرسة أو المجتم .
و
تحتاج إلى :إقناع الجم ور بضرورة السير على من اج النبوة في الصالة.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحية المدققة المقنعة
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل ايفكار التي تعرض ل ا البحث بالنقاش.
الناتج وايداء وال رض:
ا
 بحث علمي توضحين فيه هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الصالة.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

ن ٍام 2

كفء 3

متميز 4

الل ة

استخدمت ل ة
ط ت علي ا
ايلفا العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدمت ل ة
شابت ا بعض
ايلفا العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدمت
ل ة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت ل ة
فصيحة خالية من
ايخطاء النحوية

عناصر البحث

استوفت بعض
عناصر البحث
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصره

استوفت أملب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

استوفت
جمي
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

استوفت جمي
عناصر البحث
رابط ًة بين جمي
العناصر بنفس
القوة

ايسلوب

اختارت
ايسلوب
السطحي
وال ير علمي
في كتابة
البحث

اختارت
ايسلوب
السطحي في
كتابة البحث
م قدر من
التدقيق

اختارت
ايسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية

اختارت ايسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت عن
ال موض

المحتوى

تناولت
الموضوع من
جانب واحد
وأمفلت بقية
الجوانب

تناولت
الموضوع من
جمي الجوانب
وأمفلت جانب
واحد

تناولت
الموضوع
من جمي
الجوانب م
إهمال
تفاصيل
حيوية
ودقيقة

تناولت الموضوع
من جمي
الجوانب بشكل
دقيق ومنضبط
م تضمين
البحث لكافة
التفاصيل
المطلوبة
والم مة

الشواهد وايدلة
ومجموع النقاط

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

