اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

معلمة المادة
أ....................................... /

بطاقة تحضير مادة الفقه والسلوك
للصف السادس الابتدائي
( الفصل الدراسي الثاني 3444-3419هـ )

اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :

توزيع منهج مادة ( الفقه ) للصف ( السادس االبتدائي )
الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبوع

1

0443/5/4هـ

0443/4/03هـ

3
األسبوع

0443/5/01هـ

زكاة الخارج من األرض-.زكاة الذهب والفضة وعروض
التجارة.

0443/5/11هـ

5
األسبوع

7
األسبوع

11
األسبوع

13
األسبوع

0443/6/01هـ

17

0443/6/06هـ

0443/6/16هـ

0443/7/04هـ

0443/7/11هـ

اإلحرام.
أركان الحج والعمرة وواجباتهما.

0443/1/00هـ

األسبوع

األسبوع

0443/6/09هـ

0443/7/0هـ

0443/7/07هـ

0443/7/10هـ

مواقيت الحج والعمرة.

0443/1/1هـ

14

0443/1/6هـ
صفة العمرة

0443/1/06هـ

0443/1/13هـ

استكمال البرامج العالجية
مالحظات

0443/1/17هـ

استكمال البرامج العالجية

0443/7/7هـ

العشر األواخر واالعتكاف.

األسبوع

األسبوع

0443/6/10هـ

أحكام الصوم.

األسبوع

األسبوع

0443/6/9هـ
صدقة التطوع

16

صفة الحج.
0443/1/10هـ

0443/6/5هـ

12

حكم الحج والعمرة
ومنزلتهما.

0443/1/9هـ

4

0443/5/15هـ
إخراج الزكاة
ومصارفها.

11

صوم التطوع.

0443/7/14هـ

األسبوع 0443/5/10هـ

8

0443/6/03هـ

0443/7/03هـ

زكاة بهيمة األنعام-.

6

حكم الصيام ومكانته.

15
األسبوع

0443/6/1هـ
زكاة الفطر

9
األسبوع

2

حكم الزكاة ومكانتها.

األسبوع 0443/5/04هـ

0443/5/7هـ

األسبوع

0443/5/00هـ

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس0443/1/17 :هـ
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اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :
التاريخ

اليوم

الحصة

الصف

المالحظات

الوحدة

0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ

الزكاة

الكفاية األساسية للدرس:

أن تستنتج الطالبة الحكمة من

مشروعية الزكاة

أن تحدد الطالبة حكم الزكاة

أن تتعرف الطالبة على حكم منع

الزكاة

أن تعدد الطالبة شروط وجوب الزكاة
أن تتعرف الطالبة على األموال التي

تجب فيها الزكاة

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعينات المنزلية:

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

أن تبين الطالبة مكانة الزكاة

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

حكم الزكاة ومكانتها

التعرف على حكم الزكاة ومكانتها

األهداف

التهيئة

الدرس

مكانة الزكاة :
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم  ( :بني اإلسالم على خمس
الحكمة من مشروعيتها  :قال هللا تعالى ُ ( :خ ْذ مِنْ
ص َد َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكي ِهم بِ َها ) فالحكمة
أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
منها :طعمة للفقراء وتطهير لمال الغني
حكم الزكاة  :الزكاة واجبة على كل مسلم توفرت فيه
شروط الوجوب كما سيأتي بيانها بإذن هللا ومما يدل
على ذلك :
صالَ َة َوآ ُتو ْا َّ
الز َكا َة )
(وأَقِي ُمو ْا ال َّ
 -9قوله تعالى َ :
 -2قوله صلى هللا عليه وسلم في حدث ابن عمر
رضي هللا .. :
منع الزكاة  :من منعها بخال من غير جحد لوجوبها
فإنها تؤخذ منه وهو آثم إثما عظيما بمنعه للزكاة
ويعاقبه الحاكم على ذلك
شروط وجوب الزكاة :
 -9اإلسالم  -2 :ملك النصاب  -4مضي سنة كاملة
على المال ويستثنى من ذلك الخارج من األرض
فيزكى حين حصاده
األموال التي تجب فيها الزكاة :
 -9بهيمة األنعام وهي  :اإلبل والبقر والغنم 3-4 -2
الوسائل التعليمية

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

بيني مكانة الزكاة ؟

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
دليل المعلمة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

است ت ت ت ت تتتنتجي الحكمت ت ت ت ت تتة مت ت ت ت ت تتن

مشروعية الزكاة ؟

حددي حكم الزكاة

ما حكم منع الزكاة ؟

عددي شروط وجوب الزكاة؟
شارك في حل أنشطة الدرس ؟

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.
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األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
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بطاقة تحضير مادة الفقه والسلوك
للصف السادس الابتدائي
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____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
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وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال
المدير
0554466161
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