
 

 

 

   

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 هـ  (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    االبتدائي  الخامس  (    للصف  )  الفقه والسلوك     توزيع منهج مادة    )       

 هـ11/1/1441الخميس  هـ9/1/1441األحد  األسبوع هـ6/1/1441الخميس  هـ2/1/1441األحد  األسبوع

 سنن األذان  األذان 

 هـ22/1/1441لخميس ا هـ21/1/1441األحد  األسبوع هـ22/1/1441الخميس  هـ16/1/1441األحد  األسبوع

 تابع معاني جمل األذان  معاني جمل األذان 

 هـ11/2/1441الخميس  هـ2/2/1441األحد  األسبوع هـ4/2/1441الخميس  هـ12/1/1441األحد  األسبوع

 آداب المشي إلى الصالة     اإلقامة   

 هـ22/2/1441الخميس  هـ21/2/1441األحد  األسبوع هـ11/2/1441الخميس  هـ14/2/1441األحد  األسبوع

 مكانة الصالة  آداب انتظار الصالة     

 هـ12/1/1441الخميس  هـ6/1/1441األحد  األسبوع هـ1/1/1441الخميس  هـ21/2/1441األحد  األسبوع

 { 1 }صفة الصالة  فرضية الصالة 

 هـ24/1/1441الخميس  هـ22/1/1441األحد  األسبوع هـ12/1/1441الخميس  هـ11/1/1441األحد  األسبوع

 { 3 }صفة الصالة  { 2 }صفة الصالة 

 هـ1/4/1441الخميس  هـ4/4/1441األحد  األسبوع هـ1/4/1441الخميس  هـ22/1/1441األحد  األسبوع

 سنن الصالة  سنن الصالة 

 هـ22/4/1441خميس ال هـ11/4/1441األحد  األسبوع هـ12/4/1441الخميس  هـ11/4/1441األحد  األسبوع

 مراجعة واتمام تقويم  مكروهات الصالة  

 هـ2/2/1441الخميس  هـ1/2/1441األحد  األسبوع هـ29/4/1441الخميس  هـ22/4/1441األحد  األسبوع

 برامج عالجية 11 برامج عالجية 11

  م20/29/0209هـ الموافق: 20/20/0440بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول:األحد 

  م02/29/0209هـ الموافق:04/20/0440إجازة اليوم الوطني: اإلثنين 

  م00/00/0209هـ الموافق: 02/24/0440بداية اختبار الفصل الدراسي األول: األحد 

  م20/20/0202هـ الموافق:20/22/0440بداية إجازة منتصف العام: الخميس 
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس ةالوحد

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... /  االذان االولى

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o مد على األداءالتقويم المعت 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o ماتمجس o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

  تذكر ال o  o أسلوب الندوة o ..............أخرى: ........ o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... /  سنن االذان االولي

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 هدافاأل
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o الطالبة تاب ك  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o رآنية أو حديث شريفآية ق o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o بيني تمييز مهارة ال 

  تذكر ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 معاني جمل األذان االولي
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

  

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية ات التدريس الحديثةاستراتيجي التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o مشكلة طرح o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o  تحديد األولوياتمهارة 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

  تذكر ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...... :أخرى................ o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

  اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 معاني جمل األذان تابع االولي
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

  

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o ناقشةالحوار والم o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o ألرقامعالقات ا o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o بيني هارة التمييز م 

  تذكر ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 
 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

  اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... /  اإلقامة   االولي

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية تراتيجيات التدريس الحديثةاس التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةيالحظالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o بداعي:مهارات التفكير اإل عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

 تذكر  ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04.... / .... / ..... 

 الثانية

آداب المشي إلى 
 الصالة   

    هـ04.... / .... / ..... 

    هـ04.... / .... / ..... 

    هـ04.... / .... / ..... 

    هـ04.... / .... / ..... 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  طالبة الكتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o  الشطبقائمة 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o  أو حديث شريفآية قرآنية o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

  تذكر ال o  o أسلوب الندوة o .................أخرى: ..... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 آداب انتظار الصالة     الثانية
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 
 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o شةالحوار والمناق o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o قامعالقات األر o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o ية قرآنية أو حديث شريفآ o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

 تذكر  ال o  o أسلوب الندوة o خرى: ......................أ o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

  اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 مكانة الصالة الثاثة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

  

  

 
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o داءالتقويم المعتمد على األ 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o  :أخرى...................... o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o لتفكير الناقد:ا األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o  o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

  تذكر ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 اتالحظيالم الحصة فالص التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... /  فرضية الصالة الثالثة

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 ة التقويماسئل

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o ل المشكالتح o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ................ :أخرى...... o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

  تذكر ال o  o ةأسلوب الندو o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

  اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ ماليو

 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 { 1 }صفة  الصالة الرابعة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة اب ) كت

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة

o نشاط رقمي o  والمناقشةالحوار o   كتاب الطالبة o المالحظية o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظية 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o ات األرقامعالق o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o .................. :أخرى.... 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 

o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o يقالتطب o مهارة التمييز بيني  المعلومات 

o ...................... :أخرى o أسلوب الندوة o  o   التذكر 

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

  { 2 }صفة الصالة الرابعة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

  

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o لتقويم المعتمد على األداءا 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o ف الذهنيالعص o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

 تذكر  ال o  o أسلوب الندوة o رى: ......................أخ o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 
 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

  { 3 }صفة الصالة الرابعة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

2-- 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o ليم التعاونيالتع o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o يل األدوارتمث o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o خرى: ......................أ o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

 تذكر  ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 رسالد الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 سنن الصالة الخامسة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة

o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o   كتاب الطالبة o المالحظية o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o زة عرضأجه o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o المالحظية 

o طرح مشكلة o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o واألجوبة األسئلة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 

o ........ :أخرى.............. o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o مهارة التمييز بيني  المعلومات 

o ...................... :أخرى o أسلوب الندوة o  o   التذكر 

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 التعينات المنزلية:
 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

 اتالحظيالم الحصة فالص التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 سنن الصالةتابع  الخامسة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 سئلة التقويما

 (الطالبة ) كتاب 

 
 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: الوسائل التعليمية ات التدريس الحديثةاستراتيجي التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o مشكلة طرح o االستكشاف o جهاز تسجيل o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ...................... :أخرى 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o  تحديد األولوياتمهارة 

o ...................... :أخرى o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

 تذكر  ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...... :أخرى................ o  
 

 التعينات المنزلية:
 

 
 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

 اتالحظيالم الحصة الصف التاريخ اليوم

 
 

 الدرس الوحدة

    هـ04..... .... / .... / 

 مكروهات  الصالة الخامسة
    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 

    هـ04..... .... / .... / 
 

 

 

 األهداف
 المحتوى

 (الطالبة ) كتاب 

 اسئلة التقويم

 (الطالبة ) كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 أساليب التقويم وأدواته مهارات التفكير: سائل التعليميةالو استراتيجيات التدريس الحديثة التهيئة
o نشاط رقمي o الحوار والمناقشة o  الطالبة كتاب  o ةالحظيالم o التقويم المعتمد على األداء 

o حدث واقعي o حل المشكالت o أجهزة عرض o التصنيف o التواصل 

o قصة o التعليم التعاوني o شفافيات o القياس o ةالحظيالم 

o طرح مشكلة o االستكشاف o  تسجيلجهاز o االستنتاج o سلم التقدير 

o قراءة نص من مرجع o االستقصاء o مراجع , صحف o عالقات األرقام o قائمة الشطب 

o عرض صور o العصف الذهني o مجسمات o ...................... :أخرى o األسئلة واألجوبة 

o مشاهد فيلم تعليمي o تمثيل األدوار o مهارات التفكير اإلبداعي: عينات o ................ :أخرى...... 

o مدخل تاريخي o القصة o لوحات ورسومات o التوضيح o ...................... :أخرى 

o آية قرآنية أو حديث شريف o التخيل o فيلم تعليمي o التفكير الناقد: األصالة 
o ...................... :أخرى o الخرائط الذهنية o ...................... :أخرى o الطالقة o مهارة تحديد األولويات 

o :أخرى ...................... o التعلم باللعب o ...................... :أخرى o التطبيق o  بيني مهارة التمييز 

 تذكر  ال o  o أسلوب الندوة o أخرى: ...................... o المعلومات

o  o أسلوب صحائف األعمال o  o المرونة o  

o  o ..................... :أخرى o  o ...................... :أخرى o  
 

 لتعينات المنزلية:ا
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 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 االبتدائي الخامسالفقه والسلوك الصف توزيع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

  اآلذان 6/0/0440الخميس  0/0/0440األحد  0

  سنن اآلذان 02/0/0440الخميس  9/0/0440األحد  0

  معاني جمل اآلذان 02/0/0440الخميس  06/0/0440األحد  2

  مراجعة عامة 00/0/0440الخميس  02/0/0440األحد  4

  اإلقامة 4/0/0440الخميس  22/0/0440األحد  2

  آداب المشي إلى الصالة 00/0/0440الخميس  0/0/0440األحد  6

  اختبار الفترة األولى 01/0/0440الخميس  04/0/0440األحد  0

  آداب انتظار الصالة 02/0/0440الخميس  00/0/0440األحد  1

  مكانة الصالة 2/2/0440الخميس  01/0/0440األحد  9

  فرضية الصالة 02/2/0440لخميس ا 6/2/0440األحد  02

  (0صفة الصالة ) –( 0صفة الصالة ) 00/2/0440الخميس  02/2/0440األحد  00

  اختبار الفترة الثانية 04/2/0440الخميس  02/2/0440األحد  00

  (2صفة الصالة ) 0/4/0440الخميس  00/2/0440األحد  02

  مكروهات الصالة –ة سنن الصال 1/4/0440الخميس  4/4/0440األحد  04

  االختبار النهائي 02/4/0440الخميس  00/4/0440األحد  02

  مراجعة عامة لما سبق دراسته 00/4/0440الخميس  01/4/0440األحد  06

  االختبارات 0/2/0440الخميس  02/4/0440األحد  00-01

 

 

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 الفقه والسلوك المادة: ىاألولالوحدة  العنوان:

 (األول)الفصل الدراسي  االبتدائي الخامس الصف: واإلقامةاألذان  الموضوع:

 حصص 1 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:  األهداف الرسمية:

 .تعرف المقصود باألذان 

 تحدد حكم األذان. 

 ذنتردد جمل األذان كما تسمعها من المؤ. 

 تبين فضل األذان. 

 يزاد في أذان الفجر تذكر ما. 

 .تعرف المقصود باإلقامة 

 تبين حكم اإلقامة. 

 تبرز بالتفصيل جمل اإلقامة. 

 توضح اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة. 

 تفرق بين األذان واإلقامة. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية( 

 :ستفهم التلميذة

  رة الكبرى:الفك

قال رسول الله صلى  :عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال)

ال يَْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤِذِِّن ِجنٌّ َواَل إِْنٌس َواَل " :الله عليه وسلم

 .("َشْيٌء إِالا َشِهَد لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

 )األفهام الباقية(:

 رض كفاية على األذان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة وهو ف

 .الرجال

  يسن بعد انتهاء الصالة أن يقال الذكر الوارد عن النبي صلى

ِة, َوالصاالِة  اللهم رب الله عليه وسلم وهو " َهِذِه الداْعَوِة التااما

ًدا اْلَوِسيلَةَ َواْلفَِضيلَةَ, َواْبعَثْهُ َمقَاًما َمْحُموًدا  اْلقَائَِمِة, آِت ُمَحما

  ."هالاِذي َوَعْدتَ 

  حريصين على  -رحمهم الله تعالى  -كان السلف الصالح

 .المبادرة إلى المسجد بعد األذان

 ما المقصود باألذان؟ 

 ؟ما حكم األذان 

 ا من سمعيهرددي جمل األذان كما ت

 .المؤذن

 بيني فضل األذان. 

 يزاد في أذان الفجر اذكري ما. 

 عرفي المقصود باإلقامة. 

 بيني حكم اإلقامة. 

 لتفصيل جمل اإلقامةبرزي باا. 

  وضحي اآلداب المشروعة عند سماع

 .اإلقامة

 بين األذان واإلقامة فرقي. 

 

 بعد تعلُّم الوحدة ستكتسبها التلميذةالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 األذان. 

 سنن األذان. 

 معاني جمل األذان. 

 اإلقامة. 

 

 على... ستكون التلميذة قادرة

 يف األذانتعر.  

 تحديد حكم األذان.  

 بيان فضل األذان.  

 ذكر ما يسن بعد االنتهاء من األذان.  

 توضيح الفرق بين األذان واإلقامة.  

 تعريف اإلقامة وحكمها.  



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية

 المهمات األدائية:

  معاني جمل األذانفي كتابة بحث عن  تتمثل مهمتكِ  إلقامةاألذان وابعد نهاية هذه الوحدة عن.  

 المحكات الرئيسية:

 ( مبتدئ, نام, كفء, متميزمن خالل أنه.) 

 أدلة أخرى:

 يعرضن , المفكرات...( سمثال: اختبارات قصيرة, التذكير األكاديمي, اختبارات طويلة) من خالل األدلة األخرى

 .....مرغوبةمدى تحصيلهن للنتائج ال التلميذات

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 ؟ما المقصود باألذان :بسؤال تمهيدي أبدأ  

 األذان واإلقامة()المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و أقدم.  

 ما يسن  –األذان )يمية لها والمهمات األدائية يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعل /مالحظة

  ...(.اإلقامة –لمن سمع األذان 

 فيما  يتناقشن من ثَما بقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية و يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات بروشور عن األذان

  .بينهن بغرض توضيح تعريف وحكم األذان

  ال يَْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤِذِِّن ِجنٌّ َواَل إِْنٌس َواَل " صلى الله عليه وسلمأطلب من التلميذات قراءة قول رسول الله

" بتركيز ثم أطلب منهن االستدالل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على َشْيٌء إِالا َشِهَد لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

  .فضل األذان

  على أن تحتوي اللوحة مجموعة من الصور  ,جمل األذانرز ة تبجذابأكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

  .الملونة التي تدعم الفكرة وتبرزها

  يقمن بالتناقش فيما  ما من ثالتلميذات الفيلم بتركيز و يشاهدن ,سنن األذانأقدم للتلميذات فيلم وثائقي يوضح

  .ما يسن للمؤذنبينهن بغرض فهم واستيعاب 

 ما يسن لمن سمع المؤذنجموعة عمل تعاونية بغرض التناقش فيما بينهن حول أقوم بتقسيم التلميذات إلى م. 

  بقراءة الخريطة بشكل علمي من خالل  يقمن التلميذات ,معاني جمل األذانأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضح

 .معاني جمل األذان الربط بين أفكارها بشكل دقيق ومنظم بغرض الخروج بمفهوم شامل عن

 يتناقشن  من ثَما للخطبة بتركيز و يستمعن التلميذات ,ميذات خطبة ألحد كبار العلماء حول إقامة األذانأقدم للتل

  .فيما بينهن بغرض توضيح تعريف وحكم اإلقامة

 مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته. معاني جمل األذان طلب من التلميذات كتابة بحث عنأ 

 ميذات في تلك الوحدة. الوحدة بتقييم ذاتي للتل أختتم 
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 )جـدول تنظيـم التــدريس( 

  أبدأ بسؤال تمهيدي: ما

 المقصود باألذان؟ 

  أقدم األسئلة األساسية

وأناقش المهمات األدائية 

الختامية للوحدة )األذان 

 واإلقامة(. 

  مالحظة/ يتم تقديم

المصطلحات األساسية عند 

حاجة األنشطة التعليمية لها 

 –األدائية )األذان والمهمات 

 –ما يسن لمن سمع األذان 

 اإلقامة...(. 

  ,أقدم للتلميذات بروشور عن األذان

يقمن التلميذات بقراءة البروشور 

قراءة جيدة ومتأنية ومن ثَما يتناقشن 

فيما بينهن بغرض توضيح تعريف 

 وحكم األذان. 

 

  أطلب من التلميذات قراءة قول

م رسول الله صلى الله عليه وسل

ال يَْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤِذِِّن ِجنٌّ "

َواَل إِْنٌس َواَل َشْيٌء إِالا َشِهَد لَهُ يَْوَم 

" بتركيز ثم أطلب منهن اْلِقيَاَمةِ 

االستدالل من قول رسول الله 

صلى الله عليه وسلم على فضل 

 األذان. 

  أكلف التلميذات بتصميم

لوحة تعليمية جذابة تبرز 

لى أن تحتوي جمل األذان, ع

اللوحة مجموعة من الصور 

الملونة التي تدعم الفكرة 

 وتبرزها. 

  أقدم للتلميذات فيلم وثائقي يوضح

سنن األذان, يشاهدن التلميذات الفيلم 

بتركيز ومن ثما يقمن بالتناقش فيما 

بينهن بغرض فهم واستيعاب ما يسن 

 للمؤذن. 
 

  أقوم بتقسيم التلميذات إلى

ية بغرض مجموعة عمل تعاون

التناقش فيما بينهن حول ما يسن 

 لمن سمع المؤذن.
 

 

  أقدم للتلميذات خريطة

مفاهيم توضح معاني جمل 

األذان, يقمن التلميذات 

بقراءة الخريطة بشكل علمي 

من خالل الربط بين أفكارها 

بشكل دقيق ومنظم بغرض 

الخروج بمفهوم شامل عن 

 معاني جمل األذان.

 حد أقدم للتلميذات خطبة أل

كبار العلماء حول إقامة 

األذان, يستمعن التلميذات 

للخطبة بتركيز ومن ثَما 

يتناقشن فيما بينهن بغرض 

توضيح تعريف وحكم 

 اإلقامة. 

  أطلب من التلميذات كتابة بحث عن

معاني جمل األذان مع توضيح الهدف 

 من كتابة البحث ومبرراته.

  أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات

 الوحدة.  في تلك
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 )المــهمة األدائيــة(

 األذان واإلقامة  اسم الوحدة:

 االبتدائي  الخامس الصف: 

 معاني جمل األذان عن  بحثفي كتابة  تتمثل مهمتكِ 

 –البحث عن المصادر والمراجع  –يد موضوع البحث تحد :للبحثتتضمن العناصر األساسية  وعلى أن

  ةومرتب ةمنظم وبطريقة ث بشكل علميكتابة البح –تجميع وتنظيم األفكار 

 ف

 الهدف:

 .بحث ينأن تكتب مهمتك:

  تعريف األذان وتوضيح حكمه. ينأن تتناول الهدف:

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ,دقيقةبطريقة  األفكار ينأن تطرح المشكلة والتحدي:

  .والمتلقي

 ر

 الدور:

  .ةمدقق ةباحث أنت

على شكل بالتوضيح معاني جمل األذان  نلتتناولي؛ ةالمدقق ةالباحثدور  نيتتقمص لقد طلب منك أن

 علمي دقيق. بحث

 .توضيح معاني جمل األذان وظيفتك:

 و
 .المدرسة أو المجتمع تلميذات الجمهور:

  .إقناع الجمهور بضرورة المبادرة إلى المسجد بعد األذان تحتاج إلى:

 ق

  .ةالمقنع ةالمدقق ةالباحثهو: سياق  نفسك فيه ينالسياق الذي تجد الموقف:

ين وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتع السطحيةعن بطريقة بعيدة  البحث ينأن تطرح التحدي:

  .بالنقاش التي تعرض لها البحث األفكارينه ملماً بكل تجعلوالقارئ 

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

  معاني جمل األذان فيه توضحينبحث علمي.  

  ومحكات النجاح: معايير ع

 
 
 

 

 

 

 4 متميز 2 كفء 0 نام   0 مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 مجموع النقاطو

 اللغة

 استخدمت لغة

طغت عليها 

 األلفاظ العامية

أخطاء  –

إمالئية 

 استخدمت لغة

شابتها بعض 

 األلفاظ العامية

أخطاء  –

  .إمالئية قليلة

استخدمت 

صحيحة  لغة

خالية من 

 .ميةالعا

 استخدمت لغة

فصيحة خالية من 

 .األخطاء النحوية
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 4 متميز 2 كفء 0 نام   0 مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 مجموع النقاطو

  .متعددة

 البحثعناصر 

بعض  استوفت

 البحثعناصر 

إلى  توافتقد

الربط الجيد 

 .بين عناصره

أغلب  استوفت

البحث عناصر 

ولم يكن الربط 

 بين عناصره

على درجة 

واحدة من 

 .القوة

 استوفت

جميع 

عناصر 

ولم  البحث

يكن الربط 

 بين عناصره

درجة  على

واحدة من 

 .القوة

جميع  استوفت

 البحثعناصر 

جميع بين  ةً رابط

بنفس العناصر 

 القوة

 

 

 األسلوب

اختارت 

 األسلوب

السطحي 

 والغير علمي

في كتابة 

 .البحث

اختارت 

 األسلوب

في  السطحي

البحث كتابة 

مع قدر من 

 .التدقيق

اختارت 

 األسلوب

في  العلمي

 البحثكتابة 

عن وابتعدت 

  .يةالسطح

 اختارت األسلوب

 العلمي المدقق

في  والمشوق

 البحثكتابة 

عن وابتعدت 

  .الغموض

 

 

 المحتوى

تناولت 

من  الموضوع

جانب واحد 

بقية  تأغفلو

 .الجوانب

تناولت 

من  الموضوع

جميع الجوانب 

جانب  تأغفلو

 .واحد

تناولت 

 الموضوع

من جميع 

الجوانب مع 

إهمال 

تفاصيل 

حيوية 

  .ودقيقة

 اولت الموضوعتن

من جميع 

الجوانب بشكل 

دقيق ومنضبط 

مع تضمين البحث 

لكافة التفاصيل 

المطلوبة 

  .والمهمة
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 الفقه والسلوك المادة: الثانيةالوحدة  العنوان:

 (األول)الفصل الدراسي  االبتدائيالخامس  الصف: آداب المشي إلى الصالة وانتظارها الموضوع:

 حصص 2 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:  األهداف الرسمية:

 توضح آداب الذهاب إلى الصالة. 

 تذكر حديث من السنة يحث على الزينة أثناء الذهاب إلى المسجد. 

 تذكر دعاء الخروج من المنزل. 

 تبين دعاء دخول المسجد. 

 عاء الخروج من المسجدتذكر د. 

 .تشرح فضل انتظار الصالة 

  للصالة يمكن فعله انتظاراً توضح ما. 

 تبين ما ينبغي اجتنابه أثناء انتظار الصالة في المسجد. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية( 

 :ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

ولهذا شرع للمسلم  ,الصالة حضور بين يدي الرب جل جالله) 

 .(أن يتأدب عند المشي إليها بجملة من اآلداب

 

 )األفهام الباقية(:

  رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى الصالة

 ً   .ماشيا

  أن رسول الله  –رضي الله عنه  –عن أبي قتادة السلمي

ْرَكْع إِذَا َدَخَل أََحُدُكْم اْلَمْسِجَد فَْليَ " :صلى الله عليه وسلم قال

  ."َرْكعَتَْيِن قَْبَل أَْن يَْجِلسَ 

 

 وضحي آداب الذهاب إلى الصالة. 

  أيهما أفضل الوضوء في البيت أم في دورات

 ؟مياه المسجد مع الدليل

  اذكري حديث من السنة يحث على الزينة

 .أثناء الذهاب إلى المسجد

 اذكري دعاء الخروج من المنزل. 

  دخول المسجدبيني دعاء. 

 اء الخروج من المسجداذكري دع. 

 انتظاراً للصالة.يمكن فعله  وضحي ما 

 ينبغي اجتنابه أثناء انتظار الصالة  بيني ما

 .في المسجد

 بعد تعلُّم الوحدة ستكتسبها التلميذةالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 آداب المشي إلى الصالة. 

 آداب انتظار الصالة. 

 على... ة قادرةستكون التلميذ

 توضيح آداب الذهاب إلى الصالة.  

 بيان فضل المشي إلى الصالة.  

 ذكر فضل انتظار الصالة.  

 ما يمكن فعله انتظاراً للصالة توضيح. 

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

في القيام بدور  تتمثل مهمتكِ  صالة وانتظارهاآداب المشي إلى ال بعد نهاية هذه الوحدة عن المهمات األدائية:

  .الصالة المشي إلىفضل وتتضمن العناصر األساسية للمحاضرة توضيح آداب الذهاب إلى المسجد  المحاضرة عن

 (.مبتدئ, نام, كفء, متميزمن خالل أنه ) المحكات الرئيسية:

, المفكرات...( تذكير األكاديمي, اختبارات طويلةمثال: اختبارات قصيرة, ال) من خالل األدلة األخرى أدلة أخرى:

 .مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة يعرضن التلميذاتس

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 (.اذكري آداب الذهاب إلى الصالة)بسؤال تمهيدي  أبدأ  

 آداب المشي إلى الصالة وانتظارها()تامية للوحدة المهمات األدائية الخ أناقشاألسئلة األساسية و أقدم.  

 المشي إلىآداب )يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية  /مالحظة 

  ...(.وانتظارها الصالة

 " ِعنَد ُكِلِّ َمْسِجد  َوُكلُوا َواْشَربُوا َواَل يَا بَنِي آَدَم ُخذُوا ِزينَتَُكْم أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية

  ." بتركيز ثم أطلب منهن توضيح رأيهن في الذهاب إلى المسجد بهذه الصفةتُْسِرفُوا ۚ إِناهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

 من ثَما وبقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية  يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات بروشور عن المشي إلى الصالة 

  .فيما بينهن بغرض توضيح آداب المشي إلى الصالة يتناقشن

 َر فِي بَْيتِِه , ثُما َمَشى إِلَى بَْيت  ِمْن " أطلب من التلميذات قراءة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم َمْن تََطها

" بتركيز َوتَاهُ إِْحَداُهَما تَُحطُّ َخِطيئَةً , َواألُْخَرى تَْرفَُع َدَرَجةً بُيُوِت اللاِه ِليَْقِضَي فَِريَضةً ِمْن فََرائِِض اللاِه , َكانَْت َخطْ 

  .ثم أطلب منهن االستدالل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضرورة الذهاب إلى الصالة متطهراِّ 

  على أن تحتوي  ,ة تبرز دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منهجذابأكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

  .اللوحة مجموعة من الصور الملونة التي تدعم الفكرة وتبرزها

 بقراءة الخريطة بشكل علمي من  يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن آداب المشي إلى الصالة

  .خالل الربط بين أفكارها بشكل دقيق ومنظم بغرض الخروج بمفهوم شامل عن فضل المشي إلى الصالة

 من ثَما بقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية و يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات بروشور عن انتظار الصالة 

  .فيما بينهن بغرض توضيح فضل انتظار الصالة يتناقشن

  مية الخاصة بمحاضرة عن آداب الذهاب إلى المسجد وتتضمن العناصر المادة العلأطلب من التلميذات كتابة

 مع توضيح الهدف من كتابة المحاضرة ومبرراتها.للمحاضرة توضيح فضل المشي إلى الصالة  األساسية

 الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.  أختتم 
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 )جـدول تنظيـم التــدريس(

  أبدأ بسؤال تمهيدي )اذكري

 آداب الذهاب إلى الصالة(. 

  أقدم األسئلة األساسية

ألدائية وأناقش المهمات ا

الختامية للوحدة )آداب 

المشي إلى الصالة 

 وانتظارها(. 

  مالحظة/ يتم تقديم

المصطلحات األساسية عند 

حاجة األنشطة التعليمية لها 

والمهمات األدائية )آداب 

المشي إلى الصالة 

 وانتظارها...(. 
 

  أطلب من التلميذات تالوة اآلية

يَا بَنِي آَدَم ُخذُوا الكريمة التالية "

ِزينَتَُكْم ِعنَد ُكِلِّ َمْسِجد  َوُكلُوا َواْشَربُوا 

" َواَل تُْسِرفُوا ۚ إِناهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

بتركيز ثم أطلب منهن توضيح رأيهن 

 في الذهاب إلى المسجد بهذه الصفة. 

  أقدم للتلميذات بروشور عن المشي

إلى الصالة, يقمن التلميذات بقراءة 

يدة ومتأنية ومن البروشور قراءة ج

ثَما يتناقشن فيما بينهن بغرض 

 توضيح آداب المشي إلى الصالة. 
 

 

  أطلب من التلميذات قراءة قول

رسول الله صلى الله عليه وسلم 

َر فِي بَْيتِِه , ثُما َمَشى إِلَى " َمْن تََطها

بَْيت  ِمْن بُيُوِت اللاِه ِليَْقِضَي فَِريَضةً 

, َكانَْت َخْطَوتَاهُ ِمْن فََرائِِض اللاِه 

إِْحَداُهَما تَُحطُّ َخِطيئَةً , َواألُْخَرى 

" بتركيز ثم أطلب تَْرفَُع َدَرَجةً 

منهن االستدالل من قول رسول 

الله صلى الله عليه وسلم على 

ضرورة الذهاب إلى الصالة 

 متطهراِّ. 

  أكلف التلميذات بتصميم لوحة

تعليمية جذابة تبرز دعاء الدخول 

جد والخروج منه, على إلى المس

أن تحتوي اللوحة مجموعة من 

الصور الملونة التي تدعم الفكرة 

 وتبرزها. 

  أقدم للتلميذات خريطة

مفاهيم عن آداب المشي إلى 

الصالة, يقمن التلميذات 

بقراءة الخريطة بشكل علمي 

من خالل الربط بين أفكارها 

بشكل دقيق ومنظم بغرض 

الخروج بمفهوم شامل عن 

 لمشي إلى الصالة. فضل ا

  أقدم للتلميذات بروشور عن

انتظار الصالة, يقمن 

التلميذات بقراءة البروشور 

قراءة جيدة ومتأنية ومن ثَما 

يتناقشن فيما بينهن بغرض 

 توضيح فضل انتظار الصالة. 

  أطلب من التلميذات كتابة المادة

العلمية الخاصة بمحاضرة عن آداب 

الذهاب إلى المسجد وتتضمن 

لعناصر األساسية للمحاضرة توضيح ا

فضل المشي إلى الصالة مع توضيح 

الهدف من كتابة المحاضرة 

 ومبرراتها.

  أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات

 في تلك الوحدة. 

 

 

 

 

 

 )المــهمة األدائيــة( 

 آداب المشي إلى الصالة وانتظارها  اسم الوحدة:

 االبتدائي  الخامس الصف: 
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آداب الذهاب إلى المسجد وتتضمن العناصر األساسية للمحاضرة في كتابة محاضرة عن  كِ تتمثل مهمت

 توضيح فضل المشي إلى الصالة

 ف

 الهدف:

 .القيام بدور المحاضرة مهمتك:

  .آداب الذهاب إلى المسجدتناول  الهدف:

  .عة للمستمعوسلسة وتحقق الفائدة والمت ,أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  .محاضرة لبقة أنت

  .وتوضحين فضل المشي إلى الصالة نلتتناولي؛ المحاضرةتتقمصين دور  لقد طلب منك أن

  .توضيح آداب الذهاب إلى المسجد وتوضيح فضل المشي إلى الصالة وظيفتك:

 و
 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

  .المشي إلى الصالةر بفضل إقناع الجمهو تحتاج إلى:

  .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو: سياق المحاضرة اللبقة المدققة المقنعة الموقف: ق

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 طرح المحاضرة بطريقة بعيدة عن الخطابة والمباشرة.  

  معايير ومحكات النجاح: ع
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 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
اهد واألدلة الشو

 ومجموع النقاط

 الشمول

شملت بعض 

جوانب 

ولم  الموضوع

تتطرق للبعض 

 .خراآل

شملت أغلب 

جوانب 

 الموضوع

ت جانب أغفلو

 .واحد

جميع شملت 

جوانب 

الموضوع 

محل 

  .النقاش

جميع شملت 

جوانب الموضوع 

محل النقاش 

 مفصلبشكل 

 .ودقيق

 

 

 تنوع العرض

إلى  افتقرت

 جذبال

 والتشويق

 .والتنوع

شيق يحتوي 

على صور 

نماذج و

 .وشفافيات

ب اذج

 ,وشيق

يحتوي على 

صور 

وعروض 

 سمعية

ونماذج 

 .ملموسة

ب وشيق اذج

ومتنوع يحتوي 

على صور 

 سمعيةوعروض 

ومرئية ونماذج 

ملموسة 

 .وشفافيات

 

 

 الترابط

إلى  افتقرت

الربط الجيد 

بين عناصر 

 .المحاضرة

ربط بين تم ال

أغلب عناصر 

لمحاضرة ا

 .جيدة ةبطريق

ربطت بين 

عناصر 

المحاضرة 

 بطريقة

 إبداعية

 درجةوعلى 

من  واحدة

مع  القوة

 توضيح

العالقة بينها 

ة مومدع

 .فقط باألدلة

ربطت بين 

عناصر 

 المحاضرة

 إبداعية بطريقة

 درجةوعلى 

 القوةمن  واحدة

ودعمت 

 باألدلةالمحاضرة 

مع  والشواهد

العالقة  توضيح

 .بينها

 

 

 

 

 الفقه والسلوك المادة: الثالثةالوحدة  العنوان:

 (األول)الفصل الدراسي  االبتدائيالخامس  الصف: مكانة الصالة وحكمها الموضوع:

  حصص 2 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن: األهداف الرسمية:

 د مكانة الصالة في اإلسالمتحد. 

 تبين أهمية الصالة في اإلسالم. 

 .تبرز أثر الصالة في حياة المسلم 

 تحدد تاريخ فرض الصالة على المسلمين. 

 تبين حكم الصالة. 

 تذكر متى يجب على الصغير أن يصلي. 

 تبرز حكم تارك الصالة. 

 توضح عقوبة المتهاون بالصالة.  

 األسئلة األساسية: قية( األفكار الكبرى )األفهام البا

 :ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

وصلة بين العبد وربه وأحد أركان اإلسالم  ,الصالة عماد الدين) 

قال رسول الله صلى  :العظام فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

: َشَهاَدِة أَْن ال إلَهَ إال " :الله عليه وسلم ْساَلُم َعلَى َخْمس  بُنَِي اإْلِ

َكاِة, َوَصْوِم اللا  ًدا َرُسوُل اللاِه, َوإِقَاِم الصاالِة, َوإِيتَاِء الزا هُ َوأَنا ُمَحما

ِ اْلبَْيتِ   .("َرَمَضاَن, َوَحجِّ

 

 )األفهام الباقية(:

 وصار حاضر القلب فيها ,متى حافظ المسلم على الصالة, 

فإنه سيجد أثرها في نفسه  ,مستشعراً جالل الله تعالى وعظمته

  .كهوسلو

  قبل  ,لسابعةا ليلة اإلسراء والمعراج في السماءفرضت الصالة

 .هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

 ذكر أو أنثى ,عاقل ,بالغ ,الصالة واجبة على كل مسلم.  

  ترك الصالة المفروضة محرم وكبيرة من الكبائر ومن أعظم

  .الذنوب ألنها ركن من أركان اإلسالم

  الصالة في اإلسالمحددي مكانة. 

 بيني أهمية الصالة في اإلسالم. 

 .ابرزي أثر الصالة في حياة المسلم 

  ً في فالح العبد  متى تكون الصالة سببا

 ؟ونجاحه

 .حددي تاريخ فرض الصالة على المسلمين 

 ؟ما حكم الصالة 

 اذكري متى يجب على الصغير أن يصلي. 

 برزي حكم تارك الصالةا. 

 لصالةوضحي عقوبة المتهاون با. 

 بعد تعلُّم الوحدة ستكتسبها التلميذةالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

 مكانة الصالة. 

 فرضية الصالة. 

 

 على... ستكون التلميذة قادرة

 توضيح مكانة الصالة في اإلسالم.  

 بيان أهمية الصالة في اإلسالم.  

 وصف أثر الصالة في حياة المسلم. 

 تحديد حكم الصالة.  

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية

 المهمات األدائية:

  أهمية الصالة في حياة في كتابة قصة قصيرة عن  تتمثل مهمتكِ  مكانة الصالة وحكمهابعد نهاية هذه الوحدة عن

  على أن تتضمن أهم العناصر األساسية للقصة. بشكل إبداعي مشوق بعيداً عن المباشرة يتم عرضهاوأن  المسلم
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 المحكات الرئيسية:

 ( مبتدئ, نام, كفء, متميزمن خالل أنه.) 

 أدلة أخرى:

 يعرضن س, المفكرات...( مثال: اختبارات قصيرة, التذكير األكاديمي, اختبارات طويلة) من خالل األدلة األخرى

 .للنتائج المرغوبة مدى تحصيلهن التلميذات

 : خبرات التعليم والتعلم2خطوة ال

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 (.حددي مكانة الصالة في اإلسالم)بسؤال تمهيدي  أبدأ  

 مكانة الصالة وحكمها()المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و أقدم.  

 /أهمية الصالة )مية لها والمهمات األدائية يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعلي مالحظة– 

 ....(أثر الصالة

 َشَهاَدِة أَْن ال إلَهَ إال " أطلب من التلميذات قراءة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ْساَلُم َعلَى َخْمس  بُنَِي اإْلِ

ًدا َرُسوُل اللاِه, َوإِقَاِم الصاالِة, َوإِيتَاِء ال ِ اْلبَْيتِ اللاهُ َوأَنا ُمَحما َكاِة, َوَصْوِم َرَمَضاَن, َوَحجِّ " بتركيز ثم أطلب منهن زا

  .االستدالل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكانة الصالة في اإلسالم

  على أن تحتوي اللوحة مجموعة من الصور  ,ة تبرز أهمية الصالةجذابأكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

  .عم الفكرة وتبرزهاالملونة التي تد

 بقراءة الخريطة بشكل علمي من  يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن أثر الصالة في حياة المسلم

خالل الربط بين أفكارها بشكل دقيق ومنظم بغرض الخروج بمفهوم شامل عن دور الصالة في تكفير سيئات 

  .المسلم

 اِكِعينَ يمة التالية "أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكر َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرا اَلةَ َوآتُوا الزا " بتركيز ثم َوأَقِيُموا الصا

  .التناقش فيما بينهن حول حكم الصالةأطلب منهن 

  من ثَما بقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية و يقمن التلميذات ,صالة الصغيرأقدم للتلميذات بروشور عن 

  .حكم صالة الصغيرنهن بغرض توضيح فيما بي يتناقشن

  بقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية  يقمن التلميذات ,الصالة ومكانتها في اإلسالمأقدم للتلميذات بروشور عن

  .حكم ترك الصالةفيما بينهن بغرض توضيح  يتناقشن ما من ثو

 وأن يتم عرضها بشكل إبداعي مشوق  أهمية الصالة في حياة المسلم طلب من التلميذات كتابة قصة قصيرة عنأ

مع توضيح الهدف من كتابة القصة بعيداً عن المباشرة على أن تتضمن أهم العناصر األساسية للقصة 

 ومبرراتها.

 الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.  أختتم 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 

 )جـدول تنظيـم التــدريس( 

  أبدأ بسؤال تمهيدي )حددي

 اإلسالم(. مكانة الصالة في 

  أقدم األسئلة األساسية

وأناقش المهمات األدائية 

الختامية للوحدة )مكانة 

 الصالة وحكمها(. 

  مالحظة/ يتم تقديم

المصطلحات األساسية عند 

حاجة األنشطة التعليمية لها 

والمهمات األدائية )أهمية 

 أثر الصالة...(. –الصالة 
 

 

  أطلب من التلميذات قراءة قول رسول

بني لى الله عليه وسلم "الله ص

اإلسالم على خمس, شهادة أن ال إله 

إال الله, وأن محمداً رسول الله, وإقام 

الصالة, وإيتاء الزكاة, وصوم 

" بتركيز ثم أطلب رمضان وحج البيت

منهن االستدالل من قول رسول الله 

صلى الله عليه وسلم على مكانة 

 الصالة في اإلسالم. 

 لوحة تعليمية  أكلف التلميذات بتصميم

جذابة تبرز أهمية الصالة, على أن 

تحتوي اللوحة مجموعة من الصور 

 الملونة التي تدعم الفكرة وتبرزها. 

  أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن

أثر الصالة في حياة المسلم, يقمن 

التلميذات بقراءة الخريطة بشكل 

علمي من خالل الربط بين أفكارها 

بشكل دقيق ومنظم بغرض 

لخروج بمفهوم شامل عن دور ا

 الصالة في تكفير سيئات المسلم. 

  أطلب من التلميذات تالوة اآلية

اَلةَ الكريمة التالية " َوأَقِيُموا الصا

َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع  َوآتُوا الزا

اِكِعينَ  " بتركيز ثم أطلب منهن الرا

التناقش فيما بينهن حول حكم 

 الصالة. 

  عن أقدم للتلميذات بروشور

صالة الصغير, يقمن 

التلميذات بقراءة البروشور 

قراءة جيدة ومتأنية ومن ثَما 

يتناقشن فيما بينهن بغرض 

 توضيح حكم صالة الصغير. 

  أقدم للتلميذات بروشور عن

الصالة ومكانتها في اإلسالم, 

يقمن التلميذات بقراءة 

البروشور قراءة جيدة 

ومتأنية ومن ثما يتناقشن 

غرض توضيح فيما بينهن ب

 حكم ترك الصالة. 

  أطلب من التلميذات كتابة قصة

قصيرة عن أهمية الصالة في حياة 

المسلم وأن يتم عرضها بشكل 

إبداعي مشوق بعيداً عن المباشرة 

على أن تتضمن أهم العناصر 

األساسية للقصة مع توضيح الهدف 

 من كتابة القصة ومبرراتها.

ت في أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذا

 تلك الوحدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )المــهمة األدائيــة(

 مكانة الصالة وحكمها  اسم الوحدة:

 االبتدائي الخامس الصف: 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

أهمية الصالة في حياة المسلم وأن يتم عرضها بشكل إبداعي مشوق بعيداً في كتابة قصة عن  تتمثل مهمتكِ 

 عن المباشرة 

صيات, والحوار, والصراع, واألحداث, واإلطارين: الشخ تتضمن العناصر األساسية للقصة: وعلى أن

 الزماني والمكاني, والحبكة 

 ف

 الهدف:

 أن تكتبين قصة. مهمتك:

 بشكل قصصي إبداعي.أهمية الصالة في حياة المسلم  أن تتناولين الهدف:

 أن تطرحيها بطريقة شيقة, وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ. المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

 كاتبة قصصية. أنت

على شكل قصة أثر الصالة في حياة المسلم  نلتتناولي؛ ةتتقمصين دور كاتبة قصصي لقد طلب منك أن

 تروينها.

 .بيان أهمية الصالة في حياة المسلم وظيفتك:

 و
 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

  .إقناع الجمهور بأثر الصالة في حياة المسلم تحتاج إلى:

 ق

  .السياق الذي تجدين نفسك فيه هو: سياق الكاتبة القصصية المقنعة وقف:الم

أن تطرحيها بطريقة بعيدة عن المباشرة وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تجعلين القارئ  التحدي:

  .يعايش الفكرة على أرض الواقع

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

  لمأهمية الصالة في حياة المسقصة مكتوبة توضحين فيها. 

  معايير ومحكات النجاح: ع
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 مدرسة: ................................
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 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 اللغة

 استخدمت لغة

طغت عليها 

األلفاظ 

 .العامية

 استخدمت لغة

شابتها بعض 

األلفاظ 

 .العامية

استخدمت 

صحيحة  لغة

خالية من 

 .العامية

 استخدمت لغة

فصيحة خالية من 

 .خطاء النحويةاأل

 

 

 عناصر القصة

بعض  استوفت

 عناصر القصة

إلى  توافتقد

الربط الجيد 

 .بين عناصرها

أغلب  استوفت

عناصر القصة 

ولم يكن الربط 

 بين عناصرها

على درجة 

واحدة من 

 .القوة

 استوفت

جميع 

عناصر 

ولم  القصة

يكن الربط 

بين 

عناصرها 

على درجة 

واحدة من 

 .القوة

 جميع استوفت

 عناصر القصة

رابطةً بين جميع 

بنفس العناصر 

 .القوة

 

 

 األسلوب

األسلوب 

المباشر في 

 .كتابة القصة

األسلوب 

المباشر في 

كتابة القصة 

مع نوع من 

 .التشويق

األسلوب 

في  المشوق

كتابة القصة 

عن  والبعد

 .المباشرة

األسلوب اإلبداعي 

في  والمشوق

كتابة القصة 

عن  والبعد

 .المباشرة

 

 

 المحتوى

على  تاشتمل

جانب واحد 

من جوانب 

  .الموضوع

ت على اشتمل

 غلب جوانبأ

  .الموضوع

على  تاشتمل

جميع 

جوانب 

  .الموضوع

على  تاشتمل

جميع جوانب 

الموضوع 

بصورة عميقة 

 .ومفصلة

 

 

 

 الفقه والسلوك المادة: الوحدة الرابعة العنوان:

 الخامس االبتدائي )الفصل الدراسي األول(الصف:  صفة الصالة الموضوع:

 حصص 1 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:
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 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:  األهداف الرسمية:

 تحدد الطرق الصحيحة لمعرفة القبلة. 

  اإلحرامتصف تكبيرة. 

  حرام وحتى الركوعبعد تكبيرة اإل يقوله المصليتبين ما. 

 تصف كيف يكون الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع. 

 توضح ما تفعله وما تقوله حينما ترفع من ركوعها في صالتها. 

 .تذكر األعضاء السبعة الواجب السجود عليها 

 تفسر ما تقوله في جلستها بين السجدتين. 

 .تناقش بالتفصيل الجلسة الصحيحة للتشهد 

 األسئلة األساسية: كار الكبرى )األفهام الباقية( األف

 :ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

وهي الكعبة  ,يستقبل المسلمون عند أداء الصالة القبلة) 

 .(المشرفة

 

 )األفهام الباقية(:

 ايديه فعةً ستقبل القبلة راتقوم للصالة وت :كبيرة اإلحرامت 

أو يحاذي  ابيهحذو منك اممدوتي األصابع حتى تكون كفاه

  .الله أكبر() :ا أطراف األذنين قائلةً بيديه

  من صلى الصالة مقبالً عليها بقلبه ومتدبراً لمعاني اآليات التي

يقرؤها واألذكار التي يقولها وترك ما يشغله عنها حصل له 

الخشوع فيها وزيادة اإليمان واألجر من الله والفالح في الدنيا 

  .واآلخرة

 حيحة لمعرفة القبلة.حددي الطرق الص 

 صفي تكبيرة اإلحرام. 

  بعد تكبيرة اإلحرام  يقوله المصليبيني ما

 .وحتى الركوع

  صفي كيف يكون الركوع كما كان النبي

 .صلى الله عليه وسلم يركع

  اذكري األعضاء السبعة الواجب السجود

 .عليها

 كيف تكون الجلسة  ناقشي بالتفصيل

 .الصحيحة للتشهد
 

 بعد تعلُّم الوحدة ستكتسبها التلميذةارات الرئيسة التي المعرفة والمه

 ..... :ستعرف التلميذة

  (.0)صفة الصالة 

  (.0)صفة الصالة 

  (.2)صفة الصالة 

 

 على... ستكون التلميذة قادرة

 تحديد الطرق الصحيحة لمعرفة القبلة.  

 وصف تكبيرة اإلحرام.  

  ذكر األعضاء السبعة الواجب السجود

 .عليها

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :وة الثانيةالخط

 المهمات األدائية:

 صفة الصالةفي كتابة بحث عن  تتمثل مهمتكِ  صفة الصالة بعد نهاية هذه الوحدة عن.  

 المحكات الرئيسية:

 ( مبتدئ, نام, كفء, متميزمن خالل أنه.) 

 أدلة أخرى:
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 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  
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 يعرضن , المفكرات...( سرات قصيرة, التذكير األكاديمي, اختبارات طويلةمثال: اختبا) من خالل األدلة األخرى

 .....مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة التلميذات

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 ؟الطرق الصحيحة لمعرفة القبلةما  :بسؤال تمهيدي أبدأ  

 (صفة الصالة)مهمات األدائية الختامية للوحدة ال أناقشاألسئلة األساسية و أقدم.  

 تكبيرة اإلحرام )يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية  /مالحظة– 

  ...(.السجود –الركوع  –القيام 

 فيما  يتناقشن من ثَما ومتأنية وبقراءة البروشور قراءة جيدة  يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات بروشور عن القبلة

  .بينهن بغرض التوصل لكيفية تحديد القبلة المشرفة

  على أن تحتوي اللوحة مجموعة من  ,ة تبرز صفة تكبيرة اإلحرامجذابأكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

  .الصور الملونة التي تدعم الفكرة وتبرزها

  ما من ثتركيز وطلب من التلميذات مشاهدة الفيلم بأ ,الصالةأعرض على التلميذات فيلم تعليمي يوضح صفة 

  .تحديد صفة الوضع والقبض في قيام الصالة

  أقوم بتقسيم التلميذات إلى مجموعة عمل تعاونية بغرض التناقش فيما بينهن حول ما يقوله المصلي أثناء

 .الركوع

 بقراءة الخريطة بشكل علمي من خالل  اتيقمن التلميذ ,أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضح صفة السجود

األعضاء السبعة الواجب السجود عليها  الربط بين أفكارها بشكل دقيق ومنظم بغرض الخروج بمفهوم شامل عن

  .أثناء الصالة

  من ثَما للخطبة بتركيز و يستمعن التلميذات ,السجود في الصالةأقدم للتلميذات خطبة ألحد كبار العلماء حول 

  .ما يقوله المصلي في الجلسة بين السجدتينفيما بينهن بغرض توضيح يتناقشن 

  يقمن بالتناقش  من ثَما التلميذات الفيلم بتركيز و يشاهدن ,صفة الصالة كاملةأقدم للتلميذات فيلم وثائقي يوضح

  .تام لصفة الصالةفيما بينهن بغرض فهم واستيعاب 

  التلميذات فيما بينهن بغرض  يتعاونا  ,ة توضح نص التشهد األخيرجذابأطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية

  .خروج اللوحة بشكل جميل وجذاب

  مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته. صفة الصالةأطلب من التلميذات كتابة بحث عن 

 الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.  أختتم 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 

 )جـدول تنظيـم التــدريس(

 دأ بسؤال تمهيدي: ما أب

الطرق الصحيحة لمعرفة 

 القبلة؟ 

  أقدم األسئلة األساسية

وأناقش المهمات األدائية 

الختامية للوحدة )صفة 

 الصالة(. 

  مالحظة/ يتم تقديم

المصطلحات األساسية عند 

حاجة األنشطة التعليمية لها 

والمهمات األدائية )تكبيرة 

 –الركوع  –القيام  –اإلحرام 

 ..(. السجود.

  ,أقدم للتلميذات بروشور عن القبلة

يقمن التلميذات بقراءة البروشور 

قراءة جيدة ومتأنية ومن ثَما يتناقشن 

فيما بينهن بغرض التوصل لكيفية 

 تحديد القبلة المشرفة. 

  أكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

جذابة تبرز صفة تكبيرة اإلحرام, 

على أن تحتوي اللوحة مجموعة من 

الصور الملونة التي تدعم الفكرة 

 وتبرزها. 
 

 

  أعرض على التلميذات فيلم

تعليمي يوضح صفة الصالة, 

أطلب من التلميذات مشاهدة الفيلم 

بتركيز ومن ثما تحديد صفة 

 الوضع والقبض في قيام الصالة. 
 

 

  أقوم بتقسيم التلميذات إلى

مجموعة عمل تعاونية 

بغرض التناقش فيما بينهن 

ا يقوله المصلي أثناء حول م

 الركوع.

  أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضح

صفة السجود, يقمن التلميذات بقراءة 

الخريطة بشكل علمي من خالل الربط 

بين أفكارها بشكل دقيق ومنظم 

بغرض الخروج بمفهوم شامل عن 

األعضاء السبعة الواجب السجود 

 عليها أثناء الصالة. 

 د كبار أقدم للتلميذات خطبة ألح

العلماء حول السجود في الصالة, 

يستمعن التلميذات للخطبة بتركيز 

ومن ثَما يتناقشن فيما بينهن 

بغرض توضيح ما يقوله المصلي 

 في الجلسة بين السجدتين. 

  أقدم للتلميذات فيلم وثائقي يوضح

صفة الصالة كاملة, يشاهدن 

التلميذات الفيلم بتركيز ومن ثَما 

ما بينهن بغرض يقمن بالتناقش في

 فهم واستيعاب تام لصفة الصالة. 

  أطلب من التلميذات تصميم

لوحة تعليمية جذابة توضح 

نص التشهد األخير, يتعاونا 

التلميذات فيما بينهن بغرض 

خروج اللوحة بشكل جميل 

 وجذاب. 

  أطلب من التلميذات كتابة بحث عن

صفة الصالة مع توضيح الهدف من 

 ه.كتابة البحث ومبررات

  أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات

 في تلك الوحدة. 

 

 

 

 

 

 

 )المــهمة األدائيــة( 

  صفة الصالة اسم الوحدة:

 الصف: الخامس االبتدائي  



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

  صفة الصالةفي كتابة بحث عن  تتمثل مهمتكِ 

 –ع البحث عن المصادر والمراج –تحديد موضوع البحث  :تتضمن العناصر األساسية للبحث وعلى أن

 كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة  –تجميع وتنظيم األفكار 

 ف

 الهدف:

 أن تكتبين بحث. مهمتك:

  .بالتوضيح صفة الصالةأن تتناولين  الهدف:

وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ  ,أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة المشكلة والتحدي:

  .والمتلقي

 ر

 الدور:

  .ثة مدققةباح أنت

 على شكل بحث صفة الصالةبالتوضيح  نلتتناولي؛ الباحثة المدققةتتقمصين دور  لقد طلب منك أن

 علمي دقيق.

  .صفة الصالةتوضيح  وظيفتك:

 و
 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

  .الحفاظ على الصالة في وقتهاإقناع الجمهور بضرورة  تحتاج إلى:

 ق

  .ذي تجدين نفسك فيه هو: سياق الباحثة المدققة المقنعةالسياق ال الموقف:

أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين  التحدي:

  .القارئ وتجعلينه ملماً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

  صفة الصالةبحث علمي توضحين فيه.  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 
 
 

 

 

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 اللغة

 استخدمت لغة

طغت عليها 

األلفاظ العامية 

أخطاء  –

إمالئية 

  .متعددة

 استخدمت لغة

شابتها بعض 

األلفاظ العامية 

أخطاء  –

  .إمالئية قليلة

استخدمت 

صحيحة  لغة

لية من خا

 .العامية

 استخدمت لغة

فصيحة خالية من 

 .األخطاء النحوية

 

 

 عناصر البحث
بعض  استوفت

 عناصر البحث

وافتقدت إلى 

أغلب  استوفت

عناصر البحث 

ولم يكن الربط 

 استوفت

جميع 

عناصر 

جميع  استوفت

 عناصر البحث

بين جميع  رابطةً 
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 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

الربط الجيد 

 .بين عناصره
 بين عناصره

على درجة 

واحدة من 

 .القوة

ولم  البحث

يكن الربط 

عناصره بين 

على درجة 

واحدة من 

 .القوة

العناصر بنفس 

 .القوة

 األسلوب

اختارت 

 األسلوب

السطحي 

والغير علمي 

في كتابة 

 .البحث

اختارت 

 األسلوب

السطحي في 

كتابة البحث 

مع قدر من 

 .التدقيق

اختارت 

 األسلوب

في  العلمي

كتابة البحث 

عن عدت وابت

  .السطحية

 اختارت األسلوب

العلمي المدقق 

في  والمشوق

كتابة البحث 

عن وابتعدت 

  .الغموض

 

 

 المحتوى

تناولت 

من  الموضوع

جانب واحد 

بقية  تأغفلو

 .الجوانب

تناولت 

من  الموضوع

جميع الجوانب 

جانب  تأغفلو

 .واحد

تناولت 

 الموضوع

من جميع 

الجوانب مع 

إهمال 

تفاصيل 

 حيوية

  .ودقيقة

 تناولت الموضوع

من جميع 

الجوانب بشكل 

دقيق ومنضبط 

مع تضمين البحث 

لكافة التفاصيل 

المطلوبة 

  .والمهمة

 



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................
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 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

 الفقه والسلوك المادة: الخامسةالوحدة  العنوان:

 ()الفصل الدراسي األول الخامس االبتدائي الصف: سنن الصالة ومكروهاتها الموضوع:

  حصص 2 الفترة الزمنية:

 تحديد نتائج التعلم المرغوبة الخطوة األولى:

 يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:  األهداف الرسمية:

 تبين السنن الفعلية لتكبيرة اإلحرام. 

 تذكر السنن الفعلية للقيام. 

 توضح السنن القولية والفعلية للرفع من الركوع. 

 .تفرق بين األركان والواجبات والسنن 

 كروهات الصالةتذكر م. 

 تعرف الخشوع في الصالة. 

 األسئلة األساسية: األفكار الكبرى )األفهام الباقية( 

 :ستفهم التلميذة

 الفكرة الكبرى:

الصالة تشتمل على أقوال وأفعال وهذه األقوال واألفعال ثالثة ) 

 .(أركان وواجبات وسنن :أقسام

 

 )األفهام الباقية(:

 أجر المصلي وال تبطل صالته مكروهات الصالة هي ما تنقص.  

 وتدبر القراءة والذكر  ,حضور القلب :الخشوع في الصالة

وخشوع الجوارح وعدم العبث وكثرة الحركة واالنشغال بتعديل 

 .المالبس والتثاؤب وفرقعة األصابع وغير ذلك

  وضحي السنن القولية والفعلية للرفع من

 .الركوع

 بيني السنن الفعلية لتكبيرة اإلحرام. 

 اذكري السنن الفعلية للقيام. 

 .فرقي بين األركان والواجبات والسنن 

 اذكري مكروهات الصالة. 

 عرفي الخشوع في الصالة. 

  يُسن رفع اليدين في أربعة مواضع

 .اذكريها

 بعد تعلُّم الوحدة ستكتسبها التلميذةالمعرفة والمهارات الرئيسة التي 

 ..... :ستعرف التلميذة

  الصالةسنن. 

 الصالة وهاتمكر. 

 على... ستكون التلميذة قادرة

  التفريق بين السنن القولية والفعلية للرفع

  .من الركوع

 ذكر السنن الفعلية لتكبيرة اإلحرام.  

 توضيح مكروهات الصالة.  

 تعريف الخشوع في الصالة.  

 تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :الخطوة الثانية

في القيام بدور المحاضرة عن  تتمثل مهمتكِ  سنن الصالة ومكروهاتها بعد نهاية هذه الوحدة عن ة:المهمات األدائي

  .المقصود بالخشوع في الصالةوتتضمن العناصر األساسية للمحاضرة توضيح سنن الصالة ومكروهاتها 

 (.مبتدئ, نام, كفء, متميزمن خالل أنه ) المحكات الرئيسية:

, المفكرات...( مثال: اختبارات قصيرة, التذكير األكاديمي, اختبارات طويلة) ألدلة األخرىمن خالل ا أدلة أخرى:

 .مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة يعرضن التلميذاتس

 : خبرات التعليم والتعلم2الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية:

 (؟ما الفرق بين أركان وواجبات وسنن الصالة)بسؤال تمهيدي  أبدأ  

 (سنن الصالة ومكروهاتها)المهمات األدائية الختامية للوحدة  أناقشاألسئلة األساسية و قدمأ.  



 
 ..................اإلدارة العامة للتعليم 

 مدرسة: ................................

 فقهة تحضير ماد بطاقة
 االبتدائي الخامسللصف  

 ( ه1441 األول) الفصل الدراسي  
 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنن القولية )يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية  /مالحظة

  ...(.مكروهات الصالة –والفعلية 

  على أن تحتوي  ,واجبات( –سنن  –أركان )ة تبرز أقسام الصالة ذابجأكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

  .اللوحة مجموعة من الصور الملونة التي تدعم الفكرة وتبرزها

  بقراءة الخريطة بشكل علمي من  يقمن التلميذات ,السنن القولية في الصالةأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن

السنن القولية في كل من تكبيرة بغرض الخروج بمفهوم شامل عن خالل الربط بين أفكارها بشكل دقيق ومنظم 

  .اإلحرام والركوع والسجود

 ما من ثبقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية و يقمن التلميذات ,أقدم للتلميذات بروشور عن سنن الصالة 

  .فيما بينهن بغرض توضيح السنن الفعلية للصالة يتناقشن

 يتناقشن من ثَما بقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية و يقمن التلميذات ,الصالة أقدم للتلميذات بروشور عن 

  .فيما بينهن بغرض توضيح الفرق بين أركان الصالة وواجباتها وسننها

 بقراءة الخريطة وفهمها  يقمن التلميذات ,أطلب من التلميذات تصميم خريطة مفاهيم توضح مكروهات الصالة

  .يخدم الهدف التربوي المخطط لهوتحليل أفكارها بشكل 

  وتتضمن العناصر  سنن الصالة ومكروهاتهاأطلب من التلميذات كتابة المادة العلمية الخاصة بمحاضرة عن

 مع توضيح الهدف من كتابة المحاضرة ومبرراتها. المقصود بالخشوع في الصالةاألساسية للمحاضرة توضيح 

 تلك الوحدة.  الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في أختتم 
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 )جـدول تنظيـم التــدريس(

  أبدأ بسؤال تمهيدي )ما

الفرق بين أركان وواجبات 

 وسنن الصالة(؟ 

  أقدم األسئلة األساسية

وأناقش المهمات األدائية 

الختامية للوحدة )سنن 

 الصالة ومكروهاتها(. 

  مالحظة/ يتم تقديم

المصطلحات األساسية عند 

التعليمية لها  حاجة األنشطة

والمهمات األدائية )السنن 

مكروهات  –القولية والفعلية 

 الصالة...(. 

  أكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية

 –جذابة تبرز أقسام الصالة )أركان 

واجبات(, على أن تحتوي  –سنن 

اللوحة مجموعة من الصور الملونة 

 التي تدعم الفكرة وتبرزها. 

 فاهيم عن أقدم للتلميذات خريطة م

السنن القولية في الصالة, يقمن 

التلميذات بقراءة الخريطة بشكل 

علمي من خالل الربط بين أفكارها 

بشكل دقيق ومنظم بغرض الخروج 

بمفهوم شامل عن السنن القولية في 

كل من تكبيرة اإلحرام والركوع 

 والسجود. 

  أقدم للتلميذات بروشور عن سنن

ة الصالة, يقمن التلميذات بقراء

البروشور قراءة جيدة ومتأنية 

ومن ثما يتناقشن فيما بينهن 

بغرض توضيح السنن الفعلية 

 للصالة. 

  أقدم للتلميذات بروشور عن

الصالة, يقمن التلميذات بقراءة 

البروشور قراءة جيدة ومتأنية 

ومن ثَما يتناقشن فيما بينهن 

بغرض توضيح الفرق بين أركان 

 الصالة وواجباتها وسننها. 

  أطلب من التلميذات تصميم

خريطة مفاهيم توضح 

مكروهات الصالة, يقمن 

التلميذات بقراءة الخريطة 

وفهمها وتحليل أفكارها 

بشكل يخدم الهدف التربوي 

 المخطط له. 
 

  أطلب من التلميذات كتابة المادة

العلمية الخاصة بمحاضرة عن سنن 

الصالة ومكروهاتها وتتضمن 

اضرة توضيح العناصر األساسية للمح

المقصود بالخشوع في الصالة مع 

توضيح الهدف من كتابة المحاضرة 

 ومبرراتها.

 الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات  أختتم

 في تلك الوحدة. 
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 )المــهمة األدائيــة( 

  سنن الصالة ومكروهاتها اسم الوحدة:

 الصف: الخامس االبتدائي  

الصالة ومكروهاتها وتتضمن العناصر األساسية للمحاضرة سنن في كتابة محاضرة عن  تتمثل مهمتكِ 

 توضيح المقصود بالخشوع في الصالة

 ف

 الهدف:

 .القيام بدور المحاضرة مهمتك:

  .سنن الصالة ومكروهاتهاتناول  الهدف:

  .وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للمستمع ,أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة المشكلة والتحدي:

 ر

 الدور:

  .محاضرة لبقة أنت

  .سنن الصالة ومكروهاتهاوتوضحين  نلتتناولي؛ ضرةتتقمصين دور المحا لقد طلب منك أن

  .المقصود بالخشوع في الصالةتوضيح  وظيفتك:

 و
 المدرسة أو المجتمع. تلميذات الجمهور:

  .بفضل الخشوع في الصالةإقناع الجمهور  تحتاج إلى:

  .نفسك فيه هو: سياق المحاضرة اللبقة المدققة المقنعة السياق الذي تجدين الموقف: ق

 ا
 الناتج واألداء والغرض: 

 طرح المحاضرة بطريقة بعيدة عن الخطابة والمباشرة.  

  معايير ومحكات النجاح: ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 الشمول

شملت بعض 

جوانب 

ولم  الموضوع

تتطرق للبعض 

 .خراآل

شملت أغلب 

جوانب 

الموضوع 

جانب  تأغفلو

 .واحد

شملت جميع 

جوانب 

الموضوع 

محل 

  .النقاش

شملت جميع 

جوانب الموضوع 

محل النقاش 

بشكل مفصل 

 ودقيق
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 4متميز  2كفء  0نام   0مبتدئ  التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 تنوع العرض

إلى  افتقرت

 جذبال

 والتشويق

 .والتنوع

شيق يحتوي 

على صور 

نماذج و

 .وشفافيات

جذاب 

 ,وشيق

يحتوي على 

صور 

وعروض 

 سمعية

ونماذج 

 .ملموسة

جذاب وشيق 

ومتنوع يحتوي 

على صور 

 سمعيةوعروض 

ومرئية ونماذج 

ملموسة 

 .وشفافيات

 

 

 الترابط

إلى  افتقرت

الربط الجيد 

بين عناصر 

 .المحاضرة

تم الربط بين 

أغلب عناصر 

المحاضرة 

 .جيدة ةبطريق

ربطت بين 

عناصر 

المحاضرة 

 ةبطريق

 إبداعية

 درجةوعلى 

من  واحدة

مع  القوة

توضيح 

العالقة بينها 

ومدعمة 

 .فقط باألدلة

ربطت بين 

عناصر 

 المحاضرة

 إبداعية بطريقة

 درجةوعلى 

 القوةمن  واحدة

ودعمت 

 باألدلةالمحاضرة 

مع  والشواهد

توضيح العالقة 

 .بينها

 

 

 

 
 


