تحضير مادة

الحديث والسيرة
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة وحدات الملك عبد هللا

.



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية

إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه

إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،
والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.




تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية

والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل
اليدوي لديه.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في

حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.


توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح

وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.


.

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها



أن تســهم دراســة الحــدين فــي تنميــة اليــروة اللغويــة لــدف الطالبــات س ـوا فــي اللف ـ أو المعنــى أو



أن تسهم دراسة الحدين الشريف في تنمية الوازع الديني لدف الطالبات .

األسلوب .

أن تقدر الطالبات الجهود الع يمة والقيمة التي بذلها أسالفنا من رواية الحـدين فـي سـبيل التحـري



مــن صــدقه وصــحته وفــي ســبيل جمعــه وتدوينــه وحف ــه لدجيــال القادمــة مصــد ار أصــيال ونبعــا راقيــا

للشريعة اإلسالمية.

أن تتدرب الطالبات على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحادين النبوية



أن تتصــل الطالبــات اتص ـاال مباش ـ ار بــالمنبع اليــاني مــن منبعــي الشــريعة اإلســالمية .وهــو الســنة



المطهرة وأن يأخذوا عنه حقيقة دينهم ويقفوا على تشريعاته الخلقية واالجتماعيـة واالقتصـادية التـي

تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .

أن تقتدي الطالبات بشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يجعلـوا مـن حياتـه ميـاال يحتذونـه



في حياتهم .قـال تعـالى قلقـد كـان لكـم فـي رسـول اهلل أسـوة حسـنة لمـن كـان يرجـو اهلل واليـوم ا خـر

وذكر اهلل كييرا}.

أن تتكون لدف الطالبات القدرة على تمييز األحادين المكذوبة والموضوعة ،أو علـى األقـل يحسـون



بشي من الشك تجاه األحادين ويترددون في قبولها والعمل بها حتى يستويقون من صـحتها بـالطرق

المناسبة لهم والتي يرشدون إليها خالل دراستهم


أن تلم الطالبات بـالفروق بـين الحـدين الشـريف والقـركن الكـريم حتـى تتميـز طبيعـة كـل منهمـا عـن



أن تقــف الطالبــات علــى مكانــة الحــدين الشــريف مــن الق ـركن الكــريم  .أو علــى موضــعه مــن ال ـدين

ا خر.

اإلسالمي .وأن يعرفوا أنه مصدر يان للتشريع اإلسـالمي بعـد القـران وأنـه مفصـل إلجمالـه وشـار لـه

باإلضافة إلى أنه منبع هداية وارشاد وتوجيه ‘ وأنه يتناول حيـاة المسـلمين الواقعيـة بتفصـيل أكيـر
فين م لهم بيوعهم وتجارتهم وأسفارهم وحروبهم ومعامالتهم مع جيرانهم من الدول واألفراد وزواجهم

واحتفاالتهم ....الخ



أن تتعــرف الطالبــات علــى األحاديــن النبويــة مــن حيــن طبيعتهــا وأنوعهــا ومصــدرها والطريقــة التــي

اتبعها المسلمون في روايتها وتدوينها والمحاف ة عليها واالستيياق منها وكذلك ما يتعلق بدرجتـه أو

رتبتها من حين التأكد منها

.
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الخميس 1443/1/27

أهل بيت النبي  +وصية النبي صلى هللا
عليه وسلم بأهل بيته
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم
النهي عن سب الصحابة رضي هللا عنهم

التقييم النهائي

مالحظات

المادة :الحديث والسيرة

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :تكثير الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه
الصف :السادس االبتدائي (الفصل الدراسي الثاني )
وسلم
الفترة الزمنية :
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تقرأ النصوص التي وردت بالوحدة قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
 تبين ترجمة لحياة الصحابي عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
 توضح بعض معاني الكلمات الصعبة التي وردت بالوحدة.
 تستنبط أهم الدروس المستفادة من دراسة أحاديث الوحدة الشريفة.
 تذكر قصص من نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.
 تصف داللة نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 عرفي للمعجزة.
سيفهمن التلميذات أن:
الفكرة الكبرى:
 اذكري مثاالً لنبع الماء بين يدي النبي صلى هللا
عليه وسلم.
(النبي صلى هللا عليه وسلم أوتي معجزات كثيرة منها نبع
 بيني داللة نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه
الماء بين يديه).
وسلم.
 ما أهمية وقف الماء في حياة الناس؟
(األفهام الباقية):
 االستثمار األمثل للماء فيما يعود بالنفع على صاحبه
 بيني أهمية المساهمة في األوقاف.
في الدنيا ،واآلخرة ،ويعود على مجتمع بالنفع.
 مثلي بثالثة أمثلة على أشياء يمكن وقفها لينتفع
 فضل سقيا الماء عند الحاجة ،وعظم األجر المترتب
الناس بها.
على ذلك.
 اذكري معني ما يلي :ماء مستعذب – بئر رومة.
 عددي ثالثا ً من معجزات النبي صلى هللا عليه
وسلم.
 قارني بين معجزة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
في نبع الماء بين يديه ،ومعجزة موسى عليه
السالم في ضرب الحجر بعصاه فيخرج منه الماء.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة.....:
 قراءة النصوص التي وردت بالوحدة قراءة
 تكثير الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.
صحيحة مضبوطة بالشكل.
 وقف الماء في سبيل هللا.
 بيان ترجمة لحياة الصحابة اإلجالء رواة األحاديث
 نشاط الوحدة.
الشريفة.
 توضيح بعض معاني الكلمات الصعبة التي وردت
بالوحدة.
 استنباط أهم الدروس المستفادة من دراسة
أحاديث الوحدة الشريفة.

.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن تكثير الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن
أهمية وقف المياه في حياة الناس.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات  )...سيعرضن
التلميذات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالمعجزة؟).
 أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (تكثير الماء بين يدي النبي
صلى هللا عليه وسلم).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (نبع
الماء  -تكثير الماء .)...
 أقدم للتلميذات بروشور يتحدث عن قصص من نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم،
أطلب من التلميذات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض
توضيح داللة نبع الماء بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم.
 أطلب من التلميذات قراءة الحديث الشريف التالي" :عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة وليب بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال(:من يشتري بئر
رومة ،فيجعل دلوه مع دالء المسلمين بخير له منها في الجنة؟) فاشتريتها من صلب مالي ،فيجعل
دلوه مع دالء المسلمين)" ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :اذكري أهم الدروس المستفادة
من الحديث الشريف ،يقمن التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش.
 يستمعن التلميذات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن أهمية المساهمة في األوقاف ،ثم
أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها :ما أهمية المساهمة في األوقاف؟ ،أكلف التلميذات بالتناقش
فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك
المحاضرة ومبرراتها.
 يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن معجزات
النبي صلى هللا عليه وسلم ،تصنف التلميذات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة
العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من التلميذات كتابة بحث عن أهمية وقف المياه في حياة الناس ،مع توضيح الهدف من
كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.
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األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
هللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحديث
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +طريقة مشروع الملك عبدهللا  +وحدات  +مسرد  +التعلم النشط +
االستراتيجيات الحديثة  +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
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
خرائط ومفاهيم
+

.

اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
__________________________________
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 داخل الرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكب ( المستعجل  24ساعة)  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
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
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

.

