مادة الفقه
الصف الخامس االبتدائي

التحضير بطريقة
التخطيط العكسي











تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسس المستعم ورعايتسه بتربيسة
إسالمية متكاممة في :خمقه وجسمه وعقمه ولغتسه وانتمائسه إلسم مسة
اإلسال .
تدريبه عمم إقامة الصالة و خذه بآداب السموك والفضائل.
تنميسسسة المهسسساراس ا ساسسسسية المختمفسسسة وخاصسسسة المهسسسارة المغويسسسة
والمهارة العددية والمهاراس الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعموماس في مختمف الموضوعاس.
تعريفه بنع هللا عميه في نفسسه وفسي بيئتسه االجتماعيسة والجغرافيسة
ليحسن استخدا النع وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقسه البسديعي وتعهسد نهساطه االبتكسارم وتنميسة تقسدير العمسل
اليدوم لديه.
تنمية وعيه ليسدرك مسا عميسه مسن الواجبساس ومسا لسه مسن الحقسوي فسي
حدود سسنه وخصسائا المرحمسة التسي يمسر بهسا وسسرس حسب وطنسه
واإلخالا لوالة مره.
توليسسد الرسبسسة لديسسه فسسي االزديسساد مسسن العم س النسسافع والعمسسل الصسسال
وتدريبه عمم االستفادة من وقاس فراسه.
إعداد المتعم لما يمي هذه المرحمة من مراحل حياته.








تعريف المتعممين بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية عمم ساس مسن
الفه واإلقناع.
تنهسسئة المتعممسسين عمسسم اإليمسسان بسسا واالنقيسساد لسسه واإليمسسان بالرسسسل
والمالئكة والكتب السماوية وباليو اآلخر وبالقدر خيره وهره.
اإليمان بأن وحده حي التهريع ليتربم وينهأ المتعممين عمم نبسذ
كل ا فكار والخرافاس والمذاهب المنافية لإلسال .
اإليمان بأن هللا تعالم هو المستحي لمعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعممين عن كل ما يوقعه في الهرك ـ والعياذ با ـ ن هللا
ال يغفر ن يهرك معه حد كائنا ً من كان.
حسسا المتعممسسين وتعويسسده عمسسم االقتسسداء بالرسسسول صسسمم هللا عميسسه
وسم في جميع قواله و عماله.

معموماس عن المعممة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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التاريخ

توقيع المعممة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( الفقه )
ا سبوع

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلم
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

الخميس
االثنين
1443/5/16هـ 1443/5/19هـ
الخميس
االحد
1443/5/22هـ 1443/5/26هـ
الخميس
االحد
1443/5/29هـ 1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الدروس

صفة الصالة 1
صفة الصالة 2
صفة الصالة 3
االحد اجازة مطولة

سنن الصالة
مكروهات الصالة
إجازة منتصف الفصل من
1443/6/3هـ حتم
1443/6/10هـ
فضل صالة الجماعة وحكمها
فضل صالة الجماعة وحكمها
احكام صالة الجماعة
ا ربعاء والخميس إجازة مطوله
سجود السهو وحكمه وصفته
سجود السهو وحكمه وصفته

أسباب سجود السهو
الثالثاء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ ا ربعاء والخميس إجازة مطوله
الخميس
االحد
1443/7/26هـ 1443/7/30هـ
الخميس
االحد
1443/8/7هـ
1443/8/3هـ

مالحظاس

االختباراس

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

2

التاريخ

لمصف ( الخامس ابتدائي )

رقم الوحدة :الرابعة
الصف :الخامس

العنوان  /صفة الصالة
القسم  :الفقه

أخرى:

الفكرة الكبرى :الرسول  هو قدوتنا في صفة الصالة قال  أنه قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ).
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 تستدل على فضل الذهاب إلى الصالة متطهرا ماشيا
 أن تعدد بعض آداب المشي إلى الصالة
 أن يحرص على دعاء الخروج من المنزل
 أن تستدل على فضل الذهاب إلى المسجد بسكينة ووقار
 تستدل على فضل انتظار الصالة في المسجد
 تعدد ما يمكن فعله حتى تقام الصالة
 تذكر ما ينبغي اجتنابه حتى تقام الصالة
 توضح بعض اآلداب التي تجب المحافظة عليها عند دخول المسجد.

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:

األسئلة األساسية :
السؤال ا ول  :ما صفة الصالة ؟
السؤال الثاني  :بين الصفة الصحيحة لمسجود
وما يقال فيه .
السؤال الثالا  :ذكر صفة التههد ا خير ..

 صفة الصالة .
 oالدليل على صفة الصالة

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات علي:

المعارف
ستعرف المتعلمات:

 صفة الصالة .
 الدليل على صفة الصالة

 بيان صفة الصالة .
 ذكر الدليل على صفة الصالة

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

* عمل أبحاث من االنترنت عن صفة الصالة ا
.
أدلة أخرى :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

أن تحضر الطالبات قصة توضح صفة الصالة

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
 oتهيئةةةة وتمهيةةةد بعةةةرا قصةةةة مةةةن الحيةةةاة حةةةول
موضوع الوحدة ومناقشة الطالبات فيها ثم طةر
سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع
الوحدة
 oأقةةوم بعةةرا بطاقةةات كتبةةت فيهةةا المفةةردات لهةةذ
الوحدة أو بروشور توضيحي تقوم أحةد الطالبةات
بقراءتهةةةا ومتابعةةةة جميةةةع الطالبةةةات ألخةةةذ فكةةةرة
عامة عن الوحدة كاملة.
 oعةةرا األسةةئلة األساسةةية واإلفهةةام الباقيةةة عةةن
طريةةةق عةةةرا المفةةةردات والخبةةةرات التعليميةةةة
لةةةةدروو الوحةةةةدة عةةةةن طريةةةةق جةةةةدول الةةةةةتعلم
وإستراتيجية (ماذا أعرف – ماذا أريةد أن أعةرف
 مةةاذا تعلمةةت) فتقةةوم المعلمةةة بتوزيةةع الجةةدولالمعةةةد لةةةذلي وتوزيعةةةه علةةةى الطالبةةةات ثةةةم تقةةةوم
الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة وتقةوم
المعلمةةةةة بعةةةةد االطةةةةالع علةةةةى الجةةةةداول بعةةةةرا
معلومةةات التعزيةةز عةةن طريةةق جهةةاز العةةرا

فةةةةةةةو الةةةةةةةرأو بشةةةةةةةفافيات أو شةةةةةةةرائح
البوربوينةةةت ومناقشةةةة الطالبةةةات فةةةي ذلةةةي
وهكذا في كل مفردة.
 oتقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فةرد
في المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم.
 oعمةةل أبحةةاث لمفةةردات الةةدرو مةةن الطالبةةات عةةن
طريةةةق تقسةةةيم المفةةةردات علةةةى المجموعةةةات ثةةةم
عرا كل مجموعة لبحثها ومناقشةته فةي حصةة
مع المعلمة.
 oتوزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة علةى
المجموعةةةةةات وتحديةةةةةد مفةةةةةردات خاصةةةةةة لكةةةةةل
مجموعةةة وتةةر الحريةةة لهةةا لتنفيةةذ الخريطةةة

التي توضح هذ المفردات ثم مناقشتها مةع
جميةةةةع المجموعةةةةات ومالحظةةةةة ومتابعةةةةة
وتعزيةةةز المعلمةةةة فةةةي حصةةةة لةةةذلي ويمكةةةن
االستعانة بخرائط المفاهيم الموجود بنهايةة
كل فصل.

دور الطالبة
 انتبا الطالبات بعرا بعض األسئلة واألنشطة
المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
 حل أورا العمل

 عمل مطويات

 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

رقم الوحدة :الخامسة
الصف :الخامس

العنوان  /سنن الصالة ومكروهاتها
القسم  :الفقه

أخرى:

الفكرة الكبرى :الصالة تشتمل على أقوال وأفعال وهذ األقوال واألفعال ثالثة أقسام هي  :أركان وواجبات
وسنن
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 تتعرف على السنن القولية
 تبين السنن الفعلية
 تفر بيني الركن والواجب والسنة
 تعدد مكروهات الصالة
 تتجنب مكروهات الصالة
 تعرف مكروهات الصالة
 تدلل على أهمية الخشوع في الصالة
 تبين معنى الخشوع.

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 سنن الصالة .
 مكروهات الصالة .
 كيفية الخشوع في الصالة .
 oاألسباب المعينة على الخشوع في الصالة






المعارف
ستعرف المتعلمات:
سنن الصالة .
مكروهات الصالة .
كيفية الخشوع في الصالة .
األسباب المعينة على الخشوع في الصالة

السؤال ا ول  :ما سنن الصالة ؟
السؤال الثاني  :حدد مكروهاس الصالة .
السؤال الثالا  :بين ا سباب المعينة عمم
الخهوع في الصالة .






المهارات
ستكون المتعلمات قادرات علي:
ذكر سنن الصالة .
معرفة مكروهات الصالة .
بيان كيفية الخشوع في الصالة .
توضيح األسباب المعينة على الخشوع في الصالة

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

* عمل أبحاث من االنترنت عن سنن الصالة
ومكروهاتها .
أدلة أخرى :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

أن تحضر الطالبات قصة توضح سنن الصالة

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
 oتهيئةةةة وتمهيةةةد بعةةةرا قصةةةة مةةةن الحيةةةاة حةةةول
موضوع الوحدة ومناقشة الطالبات فيها ثم طةر
سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع
الوحدة
 oأقةةوم بعةةرا بطاقةةات كتبةةت فيهةةا المفةةردات لهةةذ
الوحدة أو بروشور توضيحي تقوم أحةد الطالبةات
بقراءتهةةةا ومتابعةةةة جميةةةع الطالبةةةات ألخةةةذ فكةةةرة
عامة عن الوحدة كاملة.
 oعةةرا األسةةئلة األساسةةية واإلفهةةام الباقيةةة عةةن
طريةةةق عةةةرا المفةةةردات والخبةةةرات التعليميةةةة
لةةةةدروو الوحةةةةدة عةةةةن طريةةةةق جةةةةدول الةةةةةتعلم
وإستراتيجية (ماذا أعرف – ماذا أريةد أن أعةرف
 مةةاذا تعلمةةت) فتقةةوم المعلمةةة بتوزيةةع الجةةدولالمعةةةد لةةةذلي وتوزيعةةةه علةةةى الطالبةةةات ثةةةم تقةةةوم
الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة وتقةوم
المعلمةةةةة بعةةةةد االطةةةةالع علةةةةى الجةةةةداول بعةةةةرا
معلومةةات التعزيةةز عةةن طريةةق جهةةاز العةةرا

فةةةةةةةو الةةةةةةةرأو بشةةةةةةةفافيات أو شةةةةةةةرائح
البوربوينةةةت ومناقشةةةة الطالبةةةات فةةةي ذلةةةي
وهكذا في كل مفردة.
 oتقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فةرد
في المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم.
 oعمةةل أبحةةاث لمفةةردات الةةدرو مةةن الطالبةةات عةةن
طريةةةق تقسةةةيم المفةةةردات علةةةى المجموعةةةات ثةةةم
عرا كل مجموعة لبحثها ومناقشةته فةي حصةة
مع المعلمة.
 oتوزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة علةى
المجموعةةةةةات وتحديةةةةةد مفةةةةةردات خاصةةةةةة لكةةةةةل
مجموعةةة وتةةر الحريةةة لهةةا لتنفيةةذ الخريطةةة

التي توضح هذ المفردات ثم مناقشتها مةع
جميةةةةع المجموعةةةةات ومالحظةةةةة ومتابعةةةةة
وتعزيةةةز المعلمةةةة فةةةي حصةةةة لةةةذلي ويمكةةةن
االستعانة بخرائط المفاهيم الموجود بنهايةة
كل فصل.

دور الطالبة
 انتبا الطالبات بعرا بعض األسئلة واألنشطة
المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
 حل أورا العمل

 عمل مطويات

 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

ا خوة المعممين والمعمماس
هللا او اب ار اكا ُت ُه
الس اال ُ اعماي ُك ْ اورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقد لك جميع ما يخا مادة الفقه
لمفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +هداف

نواع التحاضير
وحداس مهروع الممك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجياس الحديثة
 +مسرد  +التعم النهط الجديد  +بطافاس تخطيط الدروس  +نموذج
الجوف

المرفقاس
ثالثة عروض بور بوينس مختمفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعممه
+

سجالس التقوي والمهاراس حسب نظا نور
+
مجمداس اختباراس متنوعه
+
وراي قياس لكل درس
+
وراي عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعممة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل سئمة الكتاب
+
خرائط ومفاهي
+
سئمة و جوبة برنامج حسن لجميع الفتراس
+

اثراءاس

هرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل لمرياض والخرج مجانا
لمن ه خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لمفيدكس
(من  48ساعة الم  72ساعة)

ويمكنك كذلك تسجيل الطمب
إلكترونيا ً عن طريي الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المممكة
حسب طمبك ( سي دم _ طباعة ممونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعاس
T@mta.sa
سعر المادة عمم سي دم  20لاير
سعر المادة عن طريي االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دم طباعة عادية  30لاير

سعر المادة مع السي دم طباعة ممونة  60لاير
لمن ه خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لمفيدكس
المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

وهنا رقا حساباس المؤسسة لممعممين
–———————————————————
حساباس بنوك بإس "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
ام بان

SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ا همي
21065828000106
ام بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
ام بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
ام بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودم الفرنسي

K2213000185
ام بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
ام بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودم لإلستثمار
0101001926001
ام بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
ام بان
SA6760100030680161166001

---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
ام بان
SA2805000068202882885000
--------------------------------------------------------------------------لمتواصل عبر الواتس و االتصال تميفونيا عمم احدم االرقا التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

