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

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

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

نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال


تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً لحقوقنا في التحضير.

ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته .



ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.



ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.
تذكر قوله تعالى ((ومن ي ت َِّق اللَّه يجعل لَه م ْخرجاً ،وي رُزقْه ِ
ث ال يحتَ ِ
ب))
س
ي
ح
ن
م
ُ
ْ
ْ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ََْ ُ ْ َ
َ
ََ ْ َ
ُ
إذا لم تحاسبونا في الدنيا .لن نسامحكم في اآلخرة



أخوكم  /فواز محمد الحربي
5000055550

المركز الرئيسي – جدة – دوار الجواد األبيض

أ  /فواز الحربي للخدمات التعليمية تلفون المكتب 5005755555 /
مؤسسة التحاضير الحديثة www.mta.sa

توزيع منهج مادة

ألسبوع

0

ألسبوع

0

ألسبوع

7

ألسبوع

03

05

منهج أهل السنة والجماعة في
العقيدة
9331/5/11هـ

9331/6/1هـ

حقوق أهل بيت النبي 
9331/6/16هـ

9331/6/41هـ

اإليمان باليوم اآلخر
9331/7/13هـ

9331/7/11هـ

أحوال يوم القيامة
9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

استكمال البرامج العالجية

األسبوع

9331/5/7هـ

5
األسبوع

6
األسبوع

9331/6/5هـ

9331/7/4هـ

9331/6/1هـ

9331/7/7هـ

04

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

9331/1/6هـ

الشفاعة

9331/6/91هـ

األسبوع

5
األسبوع

األسبوع

9331/5/91هـ

حقوق الرسول 
9331/6/96هـ

حقوق الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم
أجمعين
9331/7/91هـ

00

عالمات الساعة
9331/1/1هـ

األسبوع

9331/5/93هـ

3

حقوق الصحابة رضي هللا عنهم
أجمعين

05
األسبوع

9331/5/99هـ

حقوق الرسول 

ملاحظات

ألسبوع

9331/3/41هـ

9331/5/3هـ

( التوحيد )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

9331/7/93هـ

فتنة القبر ونعيمه وعذابه
9331/1/1هـ

00

9331/1/94هـ

األسبوع

4
األسبوع

8
األسبوع

05
األسبوع

06

الجنة والنار

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

حقوق زوجات النبي 
9331/6/91هـ

9331/6/14

الواجب ألئمة المسلمين
9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

فتنة القبر ونعيمه وعذابه
9331/1/96هـ

9331/1/11هـ

استكمال البرامج العالجية

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 9331/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ......................................................................../

أ.........................................................................../

موضوع الدرس

منهج أهل السنة والجماعة في
العقيدة

الصف

السادس االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة
المفردات الجديدة

األهداف السلوكية

أن توضح الطالبة المراد بمنهج
أهل السنة والجماعة
أن تبين الطالبة المراد بأهل السنة
والجماعة

المراد بمنهج أهل السنة والجماعة :
هو طريقتهم وسيرتهم وهديهم .
المراد بأهل السنة والجماعة :
هم من كان على مثل ما كان عليه النبي  وأصحابه
سبب تسميتهم بأهل السنة :
لتمسكهم بسنة النبي  واتباعهم لها واألخذ بها ظاهرا وباطنا
في القول والعمل واالعتقاد ............
سبب تسميتهم بالجماعة :
سموا بأهل الجماعة :ألنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في
الدين واتبعوا ما أجمع عليه السلف الصالح عمال بقول النبي 
 ( :عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ) .
منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة :
يتلخص منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة فيما يأتي :
 -0مصدر العقيدة هو :
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع السلف الصالح
 -5إخالص التوحيد هلل والبعد عن الشرك والبدع
 -3اإليمان بأركان اإليمان كلها
 -4العلم بأركان اإلسالم مع اإلخالص هلل ..........

أن تذكر الطالبة سبب تسميتهم
بالجماعة

أن تستنتج الطالبة منهج أهل
السنة والجماعة في العقيدة
أن تحرص الطالبة على الجماعة
التقويم الختامي

المراد بمنهج أهل السنة والجماعة  -سبب تسميتهم
بأهل السنة والجماعة – منهجهم في العقيدة

الثالثاء

الحصة

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تحدد الطالبة سبب تسميتهم
بأهل السنة

التوحيد

اليوم
التاريخ

األحد

اإلثنين

األربعاء

الخميس

تقويم الدرس بالكتاب

إجراءات التعليم و التعلم

تقويم الهدف

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
وضحي المراد بمنهج أهل
 أمهد للدرس بم ا ورد ف ي مقدم ة ال درس م ن أن السنة والجماعة
ربن ا واح د وكتابن ا واح د ونبين ا واح د ث م أس ال بيني المراد بأهل السنة
الطالبات  :على ماذا تدل الصورة ص  05؟
والجماعة
 أناقش الطالبات حول المراد بمنهج أهل الس نة

حددي سبب تسميتهم بأهل
والجماعة
 أع رم ام ام الطالب ات الم راد بأه ل الس نة السنة

والجماعة ثم أعرضه على السبورة
 أتناول مع الطالبات م ن خ الل الش را والح وار اذكري سبب تسميتهم
سبب تسميتهم بأهل السنة
بالجماعة
 أب ين للطالب ات م ن خ الل المناقش ة س بب
تسميتهم بالجماعة
 أن اقش الطالب ات ح ول م نهج أه ل الس نة
والجماعة في العقيدة

استنتجي منهج أهل السنة
والجماعة في العقيدة

 أتناول األنشطة مع الطالبات

رقابة ذاتية

الواجب المنزلي

حل اسئلة كتاب الطالبة

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
َّللا 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 التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +مسرد  +استراتيجيات حديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +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

+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
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 في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
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

