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.
بع
 -3تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السععادة الحقيقيعة عل العدنيا وا معرة محصعورة عل إتبعاس ديعن اإلسعالم العذ معت
الرساالت والنبوات.
 -4االعتزاز باإلسالم واعتناق بقوة.
 -5اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق ب سيرةً وسلوكاً.
 -6تنقية الدين من البدس.
 -7اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى علي وسل واالنقياد لما جاء ب وإتباس هدي وسنت صلى
علي وسل .

األهداف الخاصة للمادة

 .1تثبيت العقيدة اإلسالمية ل نفس المتعل وتوثيق الصلة بين وبين عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 .2تبصير المتعل بأهمية الجانب العملل من الدين ممثالً ل العبادات والتأكيد على أن جزء متم للعقيدة.
 .3تعريع المععتعل بالعبععادات وأحكامرععا وشععروطرا وكععل مععا يتصععل برععا ممعا يجعععل العبععد متفقرعا ً ععل دينع واعيعا ً لع مععدركا ً
ألحكام .
 .4تدريب المتعل على ممارسة العـبادات وتعويده عليرا بحيث يصبح جزء من سلوك وواجبعا ً يشععر بوعرورة أداكع كلمعا
حان وقت .
 .5اكتساب المتعل كثيرا ً من الفواكل وا داب كالطاععة والناعام والناا عة وحسعن المارعر وسعمو العنفس وتحمعل المشعا
والعط على ا مرين.
 .6تعري المتعل ببعض المعامالت التل يمعر برعا عل حياتع اليوميعة وأحكامرعا وشعروطرا وآدابرعا وبيعان بععض المسعاكل
عنرا.

توزيع منرج مادة الفق و السلوك الص
األسبوس

التاريخ
من

إلى

السادس االبتداكل
الدروس

ول يوم الجمعة وحك صالة الجمعة ،وصفاترا  -تابع ول يوم الجمعة وحك صالة الجمعة،
وصفاترا
التقوي  -مستحبات الجمعة والخطبتان
تابع مستحبات الجمعة والخطبتان  -التقوي
تعري العيد والحكمة من مشروعيت  -تابع تعري العيد والحكمة من مشروعيت  -التقوي

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

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

صالة العيدين  -تابع صالة العيدين  -التقوي

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  -التقوي
الحكمة من حدوث الكسوف والعبادات التل تشرس عند حدوث .

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

تابع الحكمة من حدوث الكسوف والعبادات التل تشرس عند حدوث  - .التقوي

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

صفة صالة الكسوف  -تابع صفة صالة الكسوف  -التقوي
صالة االستسقاء  -تابع صالة االستسقاء  -التقوي

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

اختبار الفترة الثانية

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

الحقو الواجبة للميت  -التقوي

14
15
16
18-17

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

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

سنن الجنازة

اختبار الفترة األولى

محاورات الجنازة

مراجع عامة
االمتبارات

مالحاات

المادة  :الفقه و السلوك
المهارة

السبورة
)

-1الترتيب(

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

ألقالم الملونة

جهاز العرض

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

أن توضح التلميذة فضل صالة
الجمعة.
أن تستدل التلميذة من األحاديث
النبوية الشريفة 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.

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

تابع فضل يوم الجمعة وحكم صالة
الجمعة ،وصفاتها.

-8التقويم (

)

( المكون ) موضوع الدرس

األهداف

فضل يوم الجمعة وحكم صالة الجمعة ،وصفتها.

األسبوع/اليوم

الصف السادس االبتدائي
الوسيلة

الفصل الدراسي  :االول

أن تعدد التلميذة شروط صحة
صالة الجمعة.
أن تصف التلميذة كيفية صالة
الجمعة.
أن تبين التلميذة أي من
الصلوات األخرى التي تشبه
صالة الجمعة.
أن تطبق التلميذة صفة صالة
الجمعة.
أن تميز التلميذة فوائد اجتماع
المسلمين ألداء العبادات.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تحرص التلميذة على أداء
صالة الجمعة.

استراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

وضحي فضل صالة الجمعة.
استدلي من األحاديث النبوية
الشريفة بحديث يدل على فضل
صالة الجمعة.
بيني حكم صالة الجمعة.
اذكري أربعة ممن ال تجب عليهم
الصالة.
اقترحي األمور التي تجعلنا نبادر
إلى الحضور لصالة الجمعة.
حلي ورقة الخاصة
بالدرس.

عددي شروط صحة صالة
الجمعة.
صفي كيفية صالة الجمعة.
بيني أي من الصلوات األخرى
التي تشبه صالة الجمعة.
طبقي صفة صالة الجمعة.
ميزي فوائد اجتماع المسلمين
ألداء العبادات.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الفقه
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)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
يمكنكم 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 الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة

=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/

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

