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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.








تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية
للعبادات.
تبصير المتعلمة بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريف المتعلمة بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له
مدركا ً ألحكامه.
تدريب المتعلمة على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة
أدائه كلما حان وقته.
اكتساب المتعلمة كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل
المشاق والعطف على اآلخرين.
تعريف المتعلمة ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض
المسائل عنها.
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توقيع المعلمة
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توزيع منهج مادة ( الفقه )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

صفة الصالة 1

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

صفة الصالة 2

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

سنن الصالة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

مكروهات الصالة

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

فضل صالة الجماعة وحكمها

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

فضل صالة الجماعة وحكمها

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

احكام صالة الجماعة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

سجود السهو وحكمه وصفته

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

سجود السهو وحكمه وصفته

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

أسباب سجود السهو
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

صفة الصالة 3
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

صفة الصالة ()1

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري مصير تارك الصالة.

األهداف السلوكية

أن تذكر التلميذة الحديث الدال
على صالة النبي صلى هللا
عليه وسلم.
أن تس ِّمع التلميذة دعاء
االستفتاح عند الصالة.

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات مجسمات

المحتوى وفرض الدرس

أدوات التقويم
التقويم الختامي

صور لوحات ورسومات

األنشطة

عن مالك بن الحويرث – رضى هللا عنه – قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم "صلوا كما رأيتمونى أصلى"
أوالً :القيام :يرفع يديه ،ممدودتى قائآلً( :هللا أكبر) ويجعل كفيه حذو
منكبيه.
ثانياً :تكبيرة اإلحرام :يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى
الرسغ والساعد على صدره ،وتارة يقبض باليمنى على اليسرى وينظر
في قيامه إلى موضع سجوده ،ثم يقول :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك
اسمك ،وتعالى جدك ،وال إله غيرك ،ثم يقول سراً :أعوذ باهلل من الشيطان
الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم ،ثم يقرأ سورة (الفاتحة) ،ويسن أن يقرأ
بعد الفاتحة سورة أخرى ،أو بعض اآليات في الركعتين األوليين.
ثالثاً :الركوع

أن تتعرف التلميذة على وضع
الركوع وماذا يقال فيه.

الفقه والسلوك 5ب

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية

اذكري الحديث الدال على صالة النبي صلى هللا عليه وسلم.

إستراتيجيات التعليم البديلة

نشاط
يحقق المسلم في صالته
عبوديته لربه بالذل
والتعظيم ،والركوع جامع
بين تعظيمين :أحدهما قولي،
واآلخر فعلى بالتعاون مع
مجموعتك بين كال منهما.

تقييم الهدف

اذكري الحديث الدال على
صالة النبي صلى هللا عليه
وسلم.

 oحل المشكالت

إذا فرغ من قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن سكت سكتة خفيفة ،ثم
يرفع يديه ممدودتى األصابع قائآل (هللا أكبر) ويجعل كفيه حذو منكبيه ،ثم
يركع ،ويضع يديه على ركبتيه ،ويمكنهما من ركبتيه ،ويفرج بين أصابعه
كأنه قابض على ركبته ويمد ظهره ويبسطه وال يخفض رأسه وال يرفعه،
ولكن يجعله مساويا ً لظهره ويباعد مرفقيه عن جنبيه ويقول في ركوعه:
"سبحان ربى العظيم" ثالث مرات أو أكثر.
المالحظة

التاريخ
الحصة
الفصل
فيلم تعليمي

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

اس ِّمعي دعاء االستفتاح عند
الصالة.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

تعرفي على وضع الركوع
وماذا يقال فيه.

الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
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---------------------------------------------البنك األهلي

21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي

K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة

030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
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