اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

مدرسة /

الحصة
اليوم
األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

األهداف العامة للمادة

 -1تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
 -2إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
 -3تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخررة محصرورة فري إتبران ديرن اإلسرالم الرذ خرتم بر
الرساالت والنبوات.
 -4االعتزاز باإلسالم واعتناق بقوة.
 -5اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق ب سيرةً وسلوكاً.
 -6تنقية الدين من البدن.
 -7اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسرول صرلى علير وسرلم واالنقيراد لمرا جراء بر وإتبران هدير وسرنت
صلى علي وسلم.

األهداف الخاصة للمادة

عررز وجررل عررن ريررق الممارسررة العمليررة

 .1تثبيررت العقيرردة اإلسررالمية فرري نلررس المررتعلم وتوثيررق الصررلة بين ر وبررين
للعبادات.
 .2تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أن جزء متمم للعقيدة.
 .3تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامهرا وشررو ها وكرل مرا يتصرل بهرا ممرا يجعرل العبرد متلقهرا ً فري دينر واعيرا ً لر مردركا ً
ألحكام .
 .4تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوك وواجبا ً يشعر بضرورة أدائ كلمرا
حان وقت .
 .5اكتساب المتعلم كثيرا ً من اللضائل واآلداب كال اعة والنظام والنظافة وحسرن المظهرر وسرمو الرنلس وتحمرل المشرا
والع ف على اآلخرين.
 .6تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حيات اليوميرة وأحكامهرا وشررو ها وآدابهرا وبيران بعرض المسرائل
عنها.

توزيع منهج مادة اللق و السلوك الصف السادس ابتدائي
األسبون

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

فضل يوم الجمعة وحكم صالة الجمعة ،وصلاتها  -تابع فضل يوم الجمعة وحكم صالة الجمعة،
وصلاتها
التقويم  -مستحبات الجمعة والخ بتان
تابع مستحبات الجمعة والخ بتان  -التقويم
تعريف العيد والحكمة من مشروعيت  -تابع تعريف العيد والحكمة من مشروعيت  -التقويم

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

صالة العيدين  -تابع صالة العيدين  -التقويم

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

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

سنن العيدين  -تابع سنن العيدين  -التقويم
الحكمة من حدوث الكسوف والعبادات التي تشرن عند حدوث .

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

تابع الحكمة من حدوث الكسوف والعبادات التي تشرن عند حدوث  - .التقويم

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

صلة صالة الكسوف  -تابع صلة صالة الكسوف  -التقويم
صالة االستسقاء  -تابع صالة االستسقاء  -التقويم

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

اختبار اللترة الثانية

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

الحقو الواجبة للميت  -التقويم

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

سنن الجنازة

األحد 1441/4/4
14
األحد 1441/4/11
15
األحد 1441/4/18
16
 18-17األحد 1441/4/25

اختبار اللترة األولى

محظورات الجنازة

مراجع عامة
االختبارات

مالحظات

األحد

اليـوم
المادة/الصف
فق 6ب
التاريخ
فضل يوم الجمعة وحكم صالة الجمعة ،وصلتها.
موضون الدرس
الحصة
بيني عدد ركعات صالة الجمعة.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التلكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن توضح التلميذة فضل صالة الجمعة.
أن تستدل التلميذة من األحاديث النبوية
الشريلة ما يدل على فضل صالة
الجمعة.
أن تبين التلميذة حكم صالة الجمعة.
أن تذكر التلميذة أربعة ممن ال تجب
عليهم الصالة.
أن تقترح التلميذة
األمور التي تجعلنا نبادر إلى الحضور
لصالة الجمعة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تستشعر التلميذة فضل صالة الجمعة.

الواجب

 قد خص جل وعال أمة محمد صلى
علي وسلم بيوم الجمعة أفضل أيام األسبون.
عن أبي هريرة رضي عن أن النبي صلى
علي وسلم قال ":خير يوم لعت علي الشمس
يوم الجمعة ،في خلق آدم ،وفي أدخل الجنة ،وفي
أخرج منها ،وال تقوم الساعة إال في يوم
الجمعة".
تجب صالة الجمعة على كل:
 مسلم.
 بالغ.
 عاقل.
 ذكر.
 مستو ن ،وهو الذ اتخذ المكان ل  ،مقر
إقامة دائمة.
َ
والدليل على وجوبها قول تعالى  " :يَا أيُّ َها
ص َال ِة ِم ْن يَ ْو ِم ا ْل ُج ُمعَ ِة
الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا ِإ َذا نُو ِد َ ِلل َّ
َّللا َو َذ ُروا ا ْلبَ ْي َع َذ ِل ُك ْم َخي ٌْر لَ ُك ْم ِإ ْن
سعَ ْوا ِإلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
فَا ْ
ُك ْنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ ".

االثنين

الثالثاء األربعاء

أقوم بالشرح المستليض للتلميذات عن فضل صالة
الجمعة ،ثم أستمع لكل تلميذة منهن عن كيلية قضاء
يومها في هذا اليوم المبارك ،وتحليزهن لالشتغال بذكر
والصالة على رسول علي الصالة والسالم في هذا
اليوم.
أ لب من إحدى التلميذات التي تتمتع بخ جميل وواضح
بكتابة الحديث النبو الشريف الدال على فضل صالة
الجمعة ,ثم أ لب منهن الواحدة تلو األخرى بقراءت
وتصويب القراءات الخا ئة.
أقوم بلتح باب الحوار والنقاش داخل اللصل الدراسي
للوصول بالتلميذات إلى معرفة حكم صالة الجمعة وعلى
من تجب.
أ لب من التلميذات كتابة أربعة ممن ال تجب عليهم صالة
الجمعة في كراستهن بخ واضح ،وتشجيع اإلجابات
الصحيحة.
أوزن تلميذات اللصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل
كل مجموعة نلس العدد من التلميذات وأ لب منهن
اقتراح األمور التي تجعلنا نبادر إلى الحضور لصالة
الجمعة.

الخميس

وضحي فضل صالة الجمعة.
استدلي من األحاديث النبوية
الشريلة بحديث يدل على
فضل صالة الجمعة.
بيني حكم صالة الجمعة.
اذكر أربعة ممن ال تجب
عليهم الصالة.
اقترحي األمور التي تجعلنا
نبادر إلى الحضور لصالة
الجمعة.

أقوم بتوزيع ورقة العمل على التلميذات ,ثم
حلي ورقة الخاصة بالدرس.
أساعدهن في اإلجابة على األسئلة
الموضح بها.
حل أسئلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة

وبركات

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير اللق
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنوان التحاضير
وحدات مشرون الملك عبد

 +مسرد  +ال ريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة

+التحضير ب ريقة الب اقات  +التعلم النش الجديد  +ب اقة تخ ي الدروس

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختللة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوع

+
أورا قياس لكل درس
+
أورا عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتويات وسجل إنجاز ال البة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع اللترات
+
خرائ وملاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالليديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الليدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز لبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
يمكنكم كذالك تسجيل ال لب
إلكترونيا ً عن ريق الراب
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الليدكس لجميع مدن المملكة
حسب لبكم ( سي د _ باعة ملونة _ باعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي د  20لاير
سعر المادة عن ريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي د

باعة عادية  30لاير

سعر المادة مع السي د

باعة ملونة  60لاير

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للليدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================

بنك الراجحي233608010954856/
آ بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آ بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
ا بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
ا بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعود لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
ا بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة

=====================
حساب االنماء68201042364000/
ا بان االنماءSa3505000068201042364000/

يمكنكم لب دوسي 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

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

