مادة الفقه والسلوك
الصف الخامس اإلبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط









تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقيةة يةي الةدنيا واةخةرة محصةورة يةي إتبةاإل ديةن اإلسةالم
الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدإل.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء بةه وإتبةاإل
هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.








تثبيت العقيدة اإلسالمية يي نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً يي العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
تعريةةف المةةتعلم بالعبةةادات وأحكاموةةا وشةةروطوا وكةةل مةةا يتصةةل بوةةا ممةةا يجعةةل العبةةد متفقو ةا ً يةةي دينةةه واعي ةا ً لةةه مةةدركا ً
ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليوا بحية يصةبج جةزء مةن سةلوكه وواجبةا ً يشةعر بضةرورة أدائةه كلمةا
حان وقته.
اكتسةةاب المةةتعلم كثيةةراً مةةن الفضةةائل واةداب كالطاعةةة والن ةةام والن ايةةة وحسةةن الم وةةر وسةةمو الةنفس وتحمةةل المشةةاق
والعطفعلى اةخرين.
تعريةف المةةتعلم بةبعض المعةةامالت التةي يمةةر بوةا يةةي حياتةه اليوميةةة وأحكاموةا وشةةروطوا وآدابوةا وبيةةان بعةض المسةةائل
عنوا.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منوج مادة ( الفقه )
األسبوإل

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

مالح ات

المادة  -الصف
التويئة والتمويد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

يقه  5ب
سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم النشط

موضوإل الدرس
ما عقوبة المتواون يي الصالة؟
شرائج إلكترونية
عرض مرئي
 قطع الورق والفلين
عملية

 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لوا (األهداف)

صفة الصالة (.)1
أوراق نشاط

تجارب

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :
إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

أن تس ِّمع التلميذة دعاء االستفتاح عند الصالة.

أن تلتزم التلميذة باألوضاإل التي درستوا عند
الصالة.
الخبرات السابقة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

أقسم التلميذات إلى مجموعتين وكل منون يكتب تكبيرة اإلحرام على لوحة متوسطة ويقمن
بتلوينوا.
أصطحب التلميذات إلى غرية المصادر المتعددة لمشاهدة عرض ييلم تسجيلي عن شخص يقوم
بالصالة ويقول تكبيرة اإلحرام ويكمل الصالة موضحا ً للتلميذات األوضاإل الجسدية واألقوال عند
كل موضع حتى يتعلمن الصالة.

تقويم ختامي

اذكري أثر الصالة يي حياتنا اليومية.

أقوم باصطحاب التلميذات إلى غرية المصادر المتعددة لمشاهدة عرض بوربوينت من خالل
جواز الحاسب اةلي عن شخص يقوم بالصالة ويقول األدعية المشروعة يي الصالة بصوت
مرتفع.

أعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن يي اإلجابة على السؤال الموضج بوا.

الرجوإل إلى مصادر البح وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
⃝ االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالح ة ⃝ المناقشة ⃝

تقويم بنائي

أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس.

يي بداية الدرس أقوم باختيار معرية التلميذات عن خطوات الصالة واحدة تلو األخرى ،ثم أقسم
التلميذات إلى مجموعات بحي أطلب من كل مجموعة منون أن تذكر إحدى األذكار المشروعة
يي الصالة.

س ِّمعي دعاء االستفتاح عند الصالة.

أن توضج التلميذة القول والوضع عند تكبيرة
اإلحرام.

التقويم

تقويم قبلي

أن تصف التلميذة شعورها عند الوقوف بين
يدي هللا تعالى.
أن تذكر التلميذة الحدي الدال على صالة النبي
صلى هللا عليه وسلم.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

رابط تفاعلي

صفي شعورك عند الوقوف بين يدي هللا تعالى.

اذكري الحدي الدال على صالة النبي صلى هللا
عليه وسلم.

وضحي القول والوضع عند تكبيرة اإلحرام.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
الموارات المستودية

تفكير
كتابة
قراءة
تحد
استماإل
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى.......

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواإل التحاضير
وحدات مشروإل الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطايات تخطيط
الدروس  +نموذج الجوف

المريقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والموارات حسب ن ام 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 المنوج

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 االسبوإل 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

SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

