اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :

تحضير مادة
الفقه والسلوك
للصف السادس االبتدائي -
الدراسي األول

معلم المادة
قائد المدرسة
المشرف
التربوي

الفصل

توزيع منهج مادة ( الفقه ) للصف ( السادس االبتدائي ) الفصل الدراسي األول (1440/1439هـ)
األسبوع

1
األسبوع

3
األسبوع

5
األسبوع

7
األسبوع

9
األسبوع

11
األسبوع

13
األسبوع

15

أ/

األحد 1439 / 12 / 22

الخميس  1439/ 12 / 26األسبوع

2

فضل يوم الجمعة وحكم صالة الجمعة وصفتها
األحد 1440 / 1 / 6

الخميس  1440 / 1 / 10األسبوع

الخميس  1440 / 1 / 24األسبوع

6

خطبتا الجمعة
األحد 1440 / 2 / 5

الخميس 1440 / 2 / 9

الوحدة الثانية
( صالة العيدين )
األحد 1440 / 2 / 19

10

الخميس 1440 / 3 / 7

األسبوع

الخميس  1440 / 3 / 21األسبوع

الخميس 1440 / 4 / 6

الوحدة الخامسة
سنن الجنائز ومحظوراتها
الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي االول
بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية إجازة منتصف العام
معلم المادة
أ/

األحد 1440 / 1 / 27

الخميس 1440 / 2 / 2

الوحدة الثانية ( تعريف العيد والحكمة من مشروعيته )
األحد 1440 / 2 / 12

الخميس 1440 / 2 / 16

الوحدة الثانيةتابع
( صالة العيدين )صفتها – خطبتاها
األحد 1440 / 2 / 26

الخميس 1440 / 2 / 30

الوحدة الثالثة

الحكمة من حدوث الكسوف ،والعبادات التي ُتشرع عند حدوثه.

األحد 1440 / 3 / 10

الخميس 1440 / 3 / 14

الوحدة الثالثة
صفة صالة الكسوف
األحد 1440 / 3 / 24

الخميس 1440 / 3 / 28

الوحدة الخامسة
الحقوق الواجبة للميت

14
األسبوع

الخميس 1440 / 1 / 17

خطبتا الجمعة

12

الوحدة الرابعة
صالة االستسقاء
األحد 1440 / 4 / 2

األسبوع

الخميس  1440 / 2 / 23األسبوع

الوحدة الثالثة
صفة صالة الكسوف
األحد 1440 / 3 / 17

األحد 1440 / 1 / 13

8

الوحدة الثانية
سنن العيدين
األحد 1440 / 3 / 3

فضل يوم الجمعة وحكم صالة الجمعة وصفتها

4

مستحبات الجمعة والخطبتان
األحد 1440 / 1 / 20

األحد 1439 / 12 / 29

الخميس 1440 / 1 / 3

األحد 1440 / 4 / 9

16

الخميس 1440 / 4 / 20

برامج عالجية

17

التاريخ الميالدي
2018/9/2م
2018/12/16م
2018/12/27م
قائد المدرسة

التاريخ الهجري
1439/12/22هـ
1440/4/9هـ
1440/4/20هـ
المشرف التربوي
أ/

()1

أهداف التعليم في المملكة
 -1غرررا العديرردة ايسررالمية الصررميمة والمعررار

والمهرراراا المفيرردة واالاجاهرراا والدرريب المرغوبررة لرردو الطررالب لي رربوا

رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهب في المياة ،واعرين بعديرداهب مردافعين عنهرا ،وعراملين فري ضروخها لخيرر الردنيا واخخررة
معا.
 -2ارروفير الارروادر الب رررية الالزمررة لتطرروير المجتمر

اقتصرراديا واجتماعيررا ويدافيررا بمررا يخرردم خطررط التنميررة الطموحررة فرري

المملاة ويدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3المرص على مصلمة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصرلمة الفررد مرن خرالل اعليمرل اعليمرا افيرا مفيردا لذاارل  ،مرا
يبتغي مصلمة الجماعة بايفادة مما يتعلمل األفراد لتطوير المجتم بصوراين :
خررررررررررررررالل ايسرررررررررررررهام فرررررررررررررري اينتررررررررررررررا والتنميرررررررررررررة .

أ ) مباشررررررررررررررة و لرررررررررررررر مررررررررررررررن

ب ) غير مباشرة و ل من خالل الدضاء على األمية  ،ون ر الوعي
لدو جمي أبناء األمة ب ال يضمن لهب حياة واعية مستنيرة
ودورا أ ثر فاعلية في بناء مجتمعااهب .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرا العديدة ايسالمية الصميمة في نفسيل الطفل ورعايتل بتربية إسالمية متااملة ،في خلدرل ،وجسرمل ،وعدلرل،
ولغتل ،وانتماخل إلى أمة ايسالم.
 -2ادريب الطالب على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضاخل .
-3انمية المهاراا األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهاراا المر ية .
 -4ازويد الطالب بالددر المناسب من المعلوماا في مختلف الموضوعاا .
 -5اعريف الطالب بنعب هللا عليل في نفسل ،وفي بيئتل االجتماعية والجغرافية ليمسن استخدام النِّ َعب ،وينف نفسل وبيئتل .
 -6اربية وقهب البديعي ،واعهد ن اطهب االبتااري ،وانمية اددير العمل اليدوي لديهب .
-7انمية وعي الطالب ليدرك ما عليل من الواجباا ومالل من المدوق في حدود سنِّل وخصاخص المرحلرة التري يمرر بهرا
 ،وغرا حب وطنل  ،وايخالص لوالة أمره .
-8اوليد الرغبة لديل في االزدياد من العلب الناف والعمل الصالح وادريبل على االستفادة من أوقاا فراغل .
-9إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياال.

()2

االهداف العامة للتربية اسإسالمية
 -1التخلق بأخالق الدرآن الاريب والعمل بل واالندياد ألحاامل .
 -2اييمان بنبوة مممد صلى هللا عليل وسلب وإاباع هديل .
 -3انمية الناحية الدينية والروحية لدو الطالب وابصيره بالعديدة الصميمة.
 -4اعريفهب بمديدة دينهب حتى انمو م اعرهب لمب الخير والصالح.
 -5ارررويا الررنفس علررى مداومررة األهررواء الفاسرردة مر انميررة الرردواف الفطريررة مررن غيررر إفررراط وال
افريط.
 -6انظيب عالقة المسلب بربّل و ل بمعرفة العداخد والعباداا.
 -7إن اء شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلب المسرلب متّصرل براع اعرالى لعلمرل أن هللا مطّلر
على خفاياها .فهو يراقب هللا في جمي ام ّر اال وساناال ويسرمو بنفسرل إلرى مرا قردّر هللا لرل مرن
الامال .
 -8ربط جمي العلوم األخرو بالدرآن الاريب .

أهداف تدريس مادة الفقه
 -1ازويد الطالب بالمعلوماا الصميمة والعباداا واألخالق بمعنى إ سابهب المهنة الصميمة.
 -2اصميح ما ال ياون صميما ا في معرفة الطالب حول عباداهب واعريفهب بها.
 -3ارجمة المعلوماا إلى سلوك لتمبيبهب بالعبادة فتدريس مادة الفدل يجب أن اعطري نصوصرا ا حيرة
ال نصوص جامدة ميّتة.
 -4أن يمسررن الطرالب األهرردا

السررابدة و لر أن نعمررل علررى ازويرردهب بهررا واصررميح مررا قررد ياررون

خاطئاا.
 -5ادريب الطالب على استنساخ األحاام من الدرآن والسنّة.
 -6دراسة اخياا الدرآنية واألحاديث النبويّة المتعلّدة بالموضوعاا الفدهيرة وفهمهرا ،وهنرا يتمدّرق
الربط بين الفدل وباقي الفروع.
 -7أن يسررراعد المعلرررب الطرررالب فررري أن يررردر ون أهررردا

الت رررري ايسرررالمي والمصرررالح الفرديرررة

واالجتماعية والدينية والدنيوية الت ريعية .
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :
المادة

موضوع الدرس

الفقه

فضل يوم الجمعة  ،وحكم صالة الجمعة و صفتها

التاريخ

عدد الحصص

الصف والمرحلة

14..../..../....هـ الصف السادس االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

2

التمهيد
تم تقسيم الدرس إلى حصتين :
 يوم الجمعة و فضله على سائر أيام اإلسبوع .
 أهمية صالة الجمعة و التبكير لها .
الدروس المرتبطة
اسم
الدرس
الوضوء

المادة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-الوضوء
والطهارة-الوضوء

الهدف األول

يتعرف على فضل يوم الجمعة

الزمن المقترح

15

عالقته بالدرس
الطهارة و الوضوء ألداء صالة
الجمعة

االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
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اسإثراءات
روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال
مقالي

الهدف الثانى

يدلل على فضل يوم الجمعة

الزمن المقترح

10

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية
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الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات
روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

الهدف الثالث

يبين على من تجب صالة الجمعة

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
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دور المتعلم

ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسم اسإثراء

اسإثراءات

عد النواتج 1 -

روابط خارجية

نوع اسإثراء
vcr

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال
خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

الهدف الرابع

يستنتج من ال تجب عليه صالة الجمعة

الزمن المقترح

5

االستراتيجيات
()7

االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات

روابط خارجية

اسم اسإثراء
عد النواتج 1 -

نوع اسإثراء
vcr

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة
()8

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

مقالي

الهدف الخامس

يستدل على وجوب صالة الجمعة

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات
روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها

أسئلة الدرس

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
ما حكم صالة الجمعة
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مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

مقالي

الهدف السادس

يقترح بعض الحلول لعالج ظاهرة التهاون في الحضور لصالة الجمعة

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية املهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه السليم نحو
املواد الدراسية.


دور المعلم




دور المتعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه ّ
بحرّية ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة
ّ
والخطأ ،والتعلم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات
روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نوع السؤال

نص السؤال

( ) 10

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي
نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

الهدف السابع

يعدد شروط صحة صالة الجمعة

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات

( ) 11

روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

الهدف الثامن

يوضح شروط صحة صالة الجمعة

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي
( ) 12

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات
روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال
مقالي

الهدف التاسع

يلخص صفة صالة الجمعة

الزمن المقترح

20

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.
( ) 13

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات

روابط خارجية

اسم اسإثراء
عد النواتج 1 -

نوع اسإثراء
vcr

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

الهدف العاشر

يطبق صفة صالة الجمعة تطبيقا ً صحيحا ً

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي
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وصف االستراتيجية

دور المعلم

دور المتعلم

نشاط تعليمي يأخذ شكل حوار بين املعلم والطالب أو الطالب بعضهم بعضا  ،بحيث يتبادلون األدوار طبقا لإلستراتيجيات
الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )
تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات

روابط خارجية

اسم اسإثراء
عد النواتج 1 -

نوع اسإثراء
vcr

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة
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أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

مقالي

الهدف

يوصح فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التدريس التبادلي

وصف االستراتيجية
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الفرعية املتضمنة (التنبؤ-التساؤل-التوضيح-التلخيص-التصور الذهني )

دور المعلم

دور المتعلم

تقسيم الطالب الى مجموعات غير متجانسة ،وتشخيص قدراتهم ومهاراتهم ،ومراقبة عمل املجموعات والتأكد من فعالية
اإلستراتيجيات ،مع تعزيز االجابات الصحيحة وتعديل وتقويم املواقف الخاطئة.
و إثراء املوضوع بتساؤالت عامة عن الجمعة و فضلها و فضل التبكير للصالة
ً
التعبير عن رأيه وطرح تساؤالته وتبرير إجاباته ودحض اآلراء املخالفة بالحجج واملبررات العلمية ،ويكون نشطا يتحمل مسؤلية تعلمه،
ويطبق ماتعلمه في سياقات متنوعة.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية

يستفاد من املكتبة املدرسية في االطالع والبحث عن املعلومات.
و كذلك تغيير مكان الفصل الدراس ي

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
اسإثراءات
روابط خارجية

فضل يوم الجمعة

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

الفضل العام ليوم الجمعة

أسئلة الدرس

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

فضل صالة الجمعة و التبكير لها

أسئلة الدرس

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
ما حكم صالة الجمعة
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مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

صواب وخطأ

وقت صالة الجمعة مثل وقت صالة الظهر

صواب وخطأ

صالة الجمعة ركعتان يجهر فيهما اإلمام بالقراءة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

أحكام يوم الجمعة
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

نص السؤال
اذكر ثالثة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة

التكاليف المنزلية
التكاليف المنزلية

تعزيز دور المنزل في التبكير لصالة الجمعة

زمن التكاليف المنزلية

10
نوع السؤال

األسئلة

نص السؤال

مقالي

خص هللا أمة محمد صلى هللا عليه وسلم بيوم هو أفضل األيام فما هو هذا اليوم؟

مقالي

استدل من السنة على خيرية يوم الجمعة وأنه أفضل األيام

مقالي

ما حكم صالة الجمعة

مقالي

على من تجب صالة الجمعة

مقالي

استدل على وجوب صالة الجمعة من القرآن

مقالي

يشترط لصحة صالة الجمعة أربعة شروط ما هي

المواد المرتبطة
المادة

اسم الدرس

عالقته بالدرس

فضل
الطهارة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-الوضوء
والطهارة-فضل الطهارة

الطهارة و الوضوء لصالة
الجمعة

الوضوء

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الفقه-الوضوء
والطهارة-الوضوء

الطهارة و الوضوء لصالة
الجمعة

اسإرشادات /المالحظات
توجيه الطالب للتبكير لصالة الجمعة و فضل ذلك .
تنويع التعليم
المصادر

اسم المعلم

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

اسم قائد المدرسة

أ_______________________ /

اسم المشرف التربوي

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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س َال ُم َعلَي ُا ْب َورحمة ه
ال ّ
هللاِ َوبَ َر َ ااُلُ
يسر مؤسسة التماضير المديثة
أن اددم لاب

امضير موق عين المعلب العام

لمادة الفقه الصف السادس االبتدائي
عدد صفحات المادة  91 :صفحة
الطباعة العادية  100 :لاير
الطباعة الملونة  200 :لاير
بايضافة إلى سي دي يمتوي على
+
يالية عروض بور بوينت مختلفة لال درا
+
تاب الطالبة ودليل المعلمل
+
سجالا التدويب والمهاراا حسب نظام نور
+
مجلداا اختباراا متنوعة
+
أوراق قياا لال درا
+
أوراق عمل لال درا
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
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حل أسئلة الاتاب
+
خراخط ومفاهيب
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجمي الفتراا
+
إيراءاا
التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل لباقي مدن المملاة عبر الفيد س ( المستعجل  24ساعة ) بديمة  50لاير
لمجز طلباب واسجيل معلوماا ايستالم:
إلاترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويماناب طلب اوزي المنهج او عينة
او ال راء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملاة يمان اياصال على رقب:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
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0555107025
0557977722
وااسب التماضير
0555107025
0557977722
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