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

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

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

توزيع منهج مادة

ألسبوع

1

ألسبوع

5

ألسبوع

9

ألسبوع

13

17

9331/5/3هـ

حكم الزكاة ومكانتها.

9331/6/1هـ

9331/5/11هـ
زكاة الفطر

9331/6/16هـ

9331/6/41هـ

العشر األواخر واالعتكاف.

9331/7/13هـ

9331/7/11هـ

أركان الحج والعمرة
وواجباتهما.

9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

استكمال البرامج العالجية

األسبوع

9331/5/7هـ

2

9331/6/5هـ

األسبوع

6
األسبوع

9331/7/4هـ

9331/6/1هـ

9331/7/7هـ

14

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

األسبوع

11

9331/1/6هـ

صفة العمرة

األسبوع

7

حكم الحج والعمرة
ومنزلتهما.

9331/1/1هـ

األسبوع

3

صدقة التطوع

11
األسبوع

9331/5/99هـ

زكاة بهيمة األنعام-.

ملاحظات

ألسبوع

9331/3/41هـ

( الفقه )

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

األسبوع

15

9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

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

9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

حكم الصيام ومكانته.

9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

مواقيت الحج والعمرة.

9331/1/94هـ

9331/1/1هـ

األسبوع

األسبوع

إخراج الزكاة
ومصارفها.

9331/6/91هـ

8
األسبوع

األسبوع

9331/6/14

أحكام الصوم.
صوم التطوع.

9331/7/97هـ

12
16

صفة الحج.

9331/5/19هـ

4

9331/5/15هـ

9331/7/19هـ
اإلحرام.

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 :

قائدةالمدرسة :

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

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

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تبين الطالبة مكانة الزكاة

فقه

المادة
حكم الزكاة ومكانتها
مكانة الزكاة – الحكمة من مشروعيية الزكراة – حكرم الزكراة
المكتسبات والمفردات
– منع الزكاة  -األموال التي تجب فيها الزكاة
الجديدة
السادس االبتدائي
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

ﺱ هل للفقواء حق في مال األغنياء ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

مكانة الزكاة :ين ابن يمو رضي اهلل ينهما قال  :قال
رسول اهلل صلى اهلل يليه عسلم  ( :بني اإلسالم يلى خمس
الحكمة من مشروعيتها :

أن تستنتج الطالبة الحكمة من
مشوعيية الزكاة
أن تحدد الطالبة حكم الزكاة
أن تتعوف الطالبة يلى حكم منع
الزكاة

قال اهلل تعالى ِ ُ :
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُوُه ْم َعتُر َزِّكي ِهم
(خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
بِ َها ) فالحكمة منها :طعمة للفقواء عتطهيو لمال الغني
حكم الزكاة  :الزكاة عاجبة يلى كل مسلم توفوت فيه شوعط
الوجوب كما سيأتي بيانها بإذن اهلل عمما يدل يلى ذلك :
 -1قوله تعالى ِ :
الصالَةَ َعآتُواْ َّ
الزَكاةَ )
يمواْ َّ
(عأَق ُ
َ

 -2قوله صلى اهلل يليه عسلم في حدث ابن يمو رضي اهلل .. :
منع الزكاة :

من منعها بخال من غيو جحد لوجوبها فإنها تؤخذ منه عهو

أن تعدد الطالبة شوعط عجوب

آثم إثما يظيما بمنعه للزكاة عيعاقبه الحاكم يلى ذلك
شروط وجوب الزكاة :

الزكاة

 -1اإلسالم  -2 :ملك النصاب  -3مضي سنة كاملة يلى

أن تتعوف الطالبة يلى األموال التي

األموال التي تجب فيها الزكاة :

تجب فيها الزكاة
التقويم الختامي

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المال عيستثنى من ذلك الخارج من األرض فيزكى حين حصاده

 -1بهيمة األنعام عهي  :اإلبل عالبقو عالغنم 4--3 -2
تقويم الدرس بالكتاب ص 14

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 أن رراق

تقويم الهدف

بيني مكانة الزكاة ؟

الطالب ررات ح ررول مكان ررة الزك رراة م ررن خ ررالل

يوض حديث ابن يمو بني اإلسالم يلى خمس ...
(خر ر ْذ ِم ر ْرن أ َْم ر َروالِ ِه ْم
 م ررن خ ررالل ي رروض قول رره تع ررالى ( ُ
صر ر َدقَةً تُطَ ِّه ر ُروُه ْم َعتُر ر َزِّكي ِهم بِ َه ررا ) تطل ررب المعلم ررة م ررن استنتجي الحكمة من مشوعيية
َ

الطالبات استنتاج الحكمة من مشوعيية الزكاة

 أبين للطالبات حكم الزكراة مرن خرالل يروض األدلرة
يلى عجوبها

الزكاة ؟

حددي حكم الزكاة

 مررن خررالل الوسرريلة المتاحررة أيرروض أمررام الطالبررات
حكم منع الزكاة
 أتن رراعل م ررع الطالب ررات م ررن خ ررالل الش ررو عالح رروار
شوعط عجوب الزكاة
 أعض ر للطالبررات مررن خررالل الرردرس األمرروال الترري
تجب فيها الزكاة

ما حكم منع الزكاة ؟
يددي شوعط عجوب الزكاة؟

 أطل ررب مر ررن الطالب ر رات المشر رراركة فر رري حر ررل أنشر ررطة شارك في حل أنشطة الدرس ؟
الدرس
الواجب المنزلي

حل انشطة

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
____________________________________
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

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

