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التحضير بطريقة
استراتيجيات التعلم النشط

معلمة المادة









تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم
الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سيرةً وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به
واتباع هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.







تعريف المتعلمة بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلمة علىى قىراءة الحىديث النبىوي الشىريف قىراءة سىليمة وضىبط حركاتىه وسىكناته ونطقىه نطقىا ً واضىحا ً ي ىر
المعنى معه في قراءته ويساعد على ف مه.
تعريف المتعلمة بتف صيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منه أو تأكيد ما تشابه ،والتأكيىد علىى الجانىب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلمة بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وت ذب ألفا ه.
إ ار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المط ىرة فيتخىذه مثلىه األعلىى يقتىدي بىه ويسىير علىى
من جه.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع من ج مادة الحديث والسيرة الصف السادس االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

رحمته صلى هللا عليه وسلم بالصغار

2
3

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20

4

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

5
6
7
8

األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

مالطفته صلى هللا عليه وسلم للصغار  -احترامه صلى هللا عليه وسلم واهداؤه إليهم
دعاؤه للصغار صلى هللا عليه وسلم وتشجيعهم على العمل الحسن  -حيث ( ليس منا ....إلخ )
محبته صلى هللا عليه وسلم لذوى رحمه ودعوتهم للخير  -مالطفته صلى هللا عليه وسلم لذوى رحمه
ومشاركتهم أحزانهم
من فضائل صلة الرحم  -تواضعه صلى هللا عليه وسلم لجلسائه وسماعه لهم
إحسانه صلى هللا عليه وسلم إلى جيرانه
نهيه صلى هللا عليه وسلم عن إيذاء الجار وصبره على أذاه  -حديث (مازال جبريل  .....إلخ )

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

هديه صلى هللا عليه وسلم فى معاملة خدمه

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

وصيته صلى هللا عليه وسلم بالخدم والعمال  -نهيه صلى هللا عليه وسلم عن منع الخادم أجرته
مالطفته صلى هللا عليه وسلم للوفود وإكرامه لهم

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

هديه صلى هللا عليه وسلم فى التعامل مع الضيوف – حديث (من كان يومن باهلل ...إلخ )

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

دعوته صلى هللا عليه وسلم لغير المسلمين

14
15

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15

هديه صلى هللا علىه وسلم فى تعامله مع غير المسلمين  -حديث (قدمت على أمى وهى مشركة ..إلخ )
رحمته صلى هللا عليه وسلم بالحيوان

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

رفقه صلى هللا عليه وسلم بالحيوان  -نهيه صلى هللا عليه وسلم عن تعذيب الحيوان

18-17

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

االختبارات

بشاشته صلى هللا عليه وسلم مع جلسائه  -من آداب المجلس

مالح ات

المادة
الدرس
الم ارة المست دفة

الحديث  6ب ف1
رحمته صلى هللا عليه وسلم بالصغار
تقييم ف م الموضوع أو المف وم  -طرح األسئلة ب دف الحصول على توضيحات

الم مة

الم ارات

تقييم ف م
الموضوع أو
المف وم

م ارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

طرح األسئلة ب دف
الحصول على
توضيحات

م ارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة


استثارة تفكير التلميذات بطرح
السؤال التالي( :اشرحي طرق
الرحمة بالصغير كما وردت في
الحديث.).
منح التلميذات دقيقة للتفكير الحر
بشكل فردي حول إجابة السؤال.
توجيه كل تلميذة للتشارك مع تلميذة
أخرى ،بغرض مناقشة إجابة
السؤال.
دعوة كل زوج من التلميذات
لمشاركة أفكارهن مع جميع
التلميذات.
تسجيل استجابات التلميذات
ومناقشت ا.



شرح المادة العلمية بطريقة مبسطة
وجاذبة والتي تتناول الدروس
المستفادة من الحديث.
توزيع بطاقات فارغة على
التلميذات.
تكليف التلميذات بكتابة سؤال حول
الجوانب غير المف ومة من المادة.
سحب بطاقة تلو األخرى من وعاء
السمك ،واإلجابة على األسئلة.










الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

دور المتعلمة


التفكير الحر بشكل فردي
لمدة دقيقة ب دف التوصل
إلجابة السؤال محل النقاش.
مشاركة تلميذة أخرى
بغرض مناقشة اإلجابات
ومقارنة األفكار ،وتحديد
اإلجابة التي يعتقدان صحت ا
في مدة أقصاها ثالث دقائق.
يقوم كل زوج من التلميذات
بعرض إجابته أمام بقية
التلميذات بشكل يحقق
للجميع مشاركة األفكار.




اإلنصات بتركيز للشرح.
صياغة سؤال جاد حول
بعض الجوانب غير
المف ومة من المادة العلمية.
وضع البطاقات في وعاء
السمك.
متابعة اإلجابة بشكل فعال،
والمناقشة الجادة بغرض
االستيضاح واالستيعاب
التام.








الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق
بيضاء /أقالم
رصاص

بطاقات
فارغة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

فكر ،زواج ،شارك

وعاء السمك

األربعاء

الخميس

التقويم

اشرحي طرق
الرحمة بالصغير
وتوقير الكبير كما
وردت في الحديث.

اذكري الدروس
المستفادة من
الحديث.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحديث
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
+التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

