
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة حديث الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/5hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................
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 الفصل الدراسي األول                                                                   ابتدائي حديث وسيرة خامسالمادة / 

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

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

1 

الرؤوس إستراتيجية  ) الطهارة في هديه
 (حل المشكالت+  االستقراء+    المرقمة

إستراتيجية  إستراتيجية  ) الوضوء في هديه
خرائط +  األلعاب واإللغاز+    العمل الجماعي

 (المفاهيم

2 
 أسئلة البطاقاتإستراتيجية  ) هديه في الصالة

 (مثلث االستماع+   المسابقات+    
العمل +    المناقشةإستراتيجية  ) الصالة فضل

 (العصف الذهني+  الجماعي

3 
العمل +    من أن اإستراتيجية  ) مكانة الجمعة

 (األلعاب واإللغاز+  الجماعي
+    فرز المفاهيمإستراتيجية  ) فضائل يوم الجمعة
 (حوض السمك+  من أن ا

4 
+    أسئلة البطاقاتإستراتيجية  )  في العيدهديه 

 (الرؤوس المرقمة+  ل المشكالتح
حل المشكالت  +   إستراتيجية  ) عيد المسلمين

 (لعب األدوارالظهر بالظهر + 

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

5 

 المناقشةراتيجية  )إست هديه في الزكاة والصدقة
 (فرز المفاهيم+  االستقراء+ 

إستراتيجية  إستراتيجية  ) فضل الزكاة والصدقة
خرائط +  األلعاب واإللغاز+    العمل الجماعي

 (المفاهيم

6 

تدوين إستراتيجية  ) هديه في الصيام
الرؤوس المالحظات +   خرائط المفاهيم +  

 (المرقمة
+    عاب واإللغازاأللإستراتيجية  ) فضل الصيام

 (التدريس التبادلي+  مسرح العرائس

حل إستراتيجية  ) في الحج والعمرةهديه  7
+    من أن اإستراتيجية  ) فضل الحج والعمرة 8 (لعب األدوارالمشكالت  +   الظهر بالظهر + 

 (األلعاب واإللغاز+  العمل الجماعي

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

9 
العصف الذهني +   إستراتيجية  ) في العبادةهديه 

 الحوار والنقاش + االستقراء(
 حوض السمكإستراتيجية  ) المداومة على العمل

 (أسئلة البطاقات+   خرائط المفاهيم+   

10 

حوض إستراتيجية  ) رآنهديه في قراء الق
أسئلة +   خرائط المفاهيم+    السمك

 (البطاقات
العصف إستراتيجية  ) هديه في تدبر القرآن

 الذهني +   الحوار والنقاش + االستقراء(

 فضل تالوة القرآن11
+  العمل الجماعي+    اأن من ) إستراتيجية 

 (األلعاب واإللغاز
12 

+    عاب واإللغازاأللإستراتيجية  ) هديه في الذكر
 (التدريس التبادلي+  مسرح العرائس

تدوين إستراتيجية  ) الجامعة  األذكار على حرصه
الرؤوس المالحظات +   خرائط المفاهيم +  

 (المرقمة

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

13 
 فضل الذكر

+  اأن من +    فرز المفاهيم) إستراتيجية 
 (حوض السمك

14 
+     أسئلة البطاقاتإستراتيجية  ) المسجد مكانة

 (مثلث االستماع+   المسابقات
العصف إستراتيجية  ) بالمساجد النبي عناية

 الذهني +   الحوار والنقاش + االستقراء(

15
إستراتيجية  تراتيجية  )إس فضل بناء المساجد

خرائط +  األلعاب واإللغاز+    العمل الجماعي
 (المفاهيم

إستراتيجية  العمل إستراتيجية  ) تحية المسجد
خرائط +  األلعاب واإللغاز+    الجماعي

 (المفاهيم

16 
استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 

 المتقنات  لمعايير التقويم 

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية للطالبات 
 غير المتقنات  لمعايير التقويم

 
 

 قائدة المدرسة : أ/......................................................  : أ/................................................المشرفة التربوية   معلمة المادة: أ/ .........................................................
 



 الفصل الدراسي األول                                                                   ابتدائي حديث وسيرة خامسالمادة / 

 

 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

    االول األسبوع   أسابيع 7  الزمن المتوقع للوحدة األولى  : الوحدة
     الحصة     الصف بي صلى هللا عليه وسلم وفرائض اإلسالمالن موضوع الوحدة

 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية  الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

   الطهارة في هديه

 وسلم عليه اهلل صلى النبي كان  كيف  التلميذة توضح أن 
 .الطهارة على حريصا  

 وسلم عليه اهلل صلى النبي كان  يفك  التلميذة تبين أن  
 .الطهارة أمور في التيسير يحب

 عليه اهلل صلى النبي اقتصاد كيفية  التلميذة تذكر أن 
 .الطهارة ماء استعمال في  وسلم

 اهلل صلى النبي بخلق التخلق نحو التلميذة تتجه أن 
 .الطهارة في بهديه واإلقتداء وسلم عليه

  حل المشكالت +   
 +ر الظهر بالظه
  لعب األدوار

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝ 
  الكتاب  √ ⃝ 
 البطاقات  √ ⃝ 
 العروض  √ ⃝ 

 نماذج حسية      ⃝  
 أقالم ملونة      ⃝ 
 صور      ⃝  

 المسجل        ⃝ 
 أفالم تعليمية      ⃝ 
 أخرى........      ⃝  

..........................  

 االختبارات الشفوية √ ⃝ 
 االختبارات التحريرية  √ ⃝ 
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝ 
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝ 

 التدريبات
 الواجبات المنزلية    √ ⃝ 
 أخرى ......................     ⃝ 

     ................................. 

  

 الوضوء في هديه

 صحيحة قراءة ديثالح التلميذة تقرأ أن. 
 الحديث معاني على التلميذة تتعرف أن. 
 الحديث من المستفادة الدروس التلميذة تستنتج أن. 
 عمر الجليل الصحابي عن تعرفه ما التلميذة تذكر أن 

 .الخطاب بن
 في وسلم عليه اهلل صلى النبي بهدي التلميذة تقتدي أن 

 .الجنة لدخولها سببا   وجعله للوضوء إسباغه

  العمل    + ا أنمن
األلعاب  + الجماعي
  واإللغاز

 :................... أخرى

 البرجكتر  √ ⃝
 السبورة   √ ⃝ 
  الكتاب  √ ⃝ 
 البطاقات  √ ⃝ 
 العروض  √ ⃝ 

 نماذج حسية      ⃝  
 أقالم ملونة      ⃝ 
 صور      ⃝  

 المسجل        ⃝ 
 أفالم تعليمية      ⃝ 
 أخرى........      ⃝  

..........................  

 االختبارات الشفوية √ ⃝ 
 االختبارات التحريرية  √ ⃝ 
 المناقشة   √ ⃝  المالحظة    √ ⃝ 
  √ ⃝   شطةن األ    √ ⃝ 

 التدريبات
 الواجبات المنزلية    √ ⃝ 
 أخرى ......................     ⃝ 

     ................................. 

 
 

 

 


