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13
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أ/

األحد 1439 / 12 / 22

الخميس  1439/ 12 / 26األسبوع

من هديه  في التعامل مع الصغار ( )1
من هديه  في التعامل مع الصغار()2
األحد 1440 / 1 / 6

الخميس  1440 / 1 / 10األسبوع

الخميس  1440 / 1 / 24األسبوع

الخميس 1440 / 2 / 9

الخميس  1440 / 2 / 23األسبوع

الخميس 1440 / 3 / 7

الوحدة السادسة  :هديه  في التعامل مع
الوفود والضيوف (من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر )
األحد 1440 / 3 / 17

األسبوع

الخميس 1440 / 4 / 6

رفق النبي  بالحيوان
النهي عن إيذاء الحيوان -نشاطات الوحدة الثامنة
الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي االول
بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية إجازة منتصف العام
معلم المادة
أ/

األحد 1440 / 2 / 12

الخميس 1440 / 2 / 16

نشاطات الوحدة الرابعة
األحد 1440 / 2 / 26

الخميس 1440 / 2 / 30

نشاطات الوحدة الخامسة
األحد 1440 / 3 / 10

12

الخميس 1440 / 3 / 14

نشاطات الوحدة السادسة
األحد 1440 / 3 / 24

الخميس 1440 / 3 / 28

صلة الرحم الكافرة
نشاطات الوحدة السابعة

14
األسبوع

الخميس 1440 / 2 / 2

من آداب المجلس
نشاطات الوحدة الثالثة

10

الخميس  1440 / 3 / 21األسبوع

هدي النبي  في تعامله مع غير المسلمين ( -تابع)
هدي النبي  في تعامله مع غير المسلمين
األحد 1440 / 4 / 2

األحد 1440 / 1 / 27

8

الوحدة الخامسة  :هديه  في تعامله مع خدمه
النهي عن منع الخادم أجرته
األحد 1440 / 3 / 3

األسبوع

الخميس 1440 / 1 / 17

نشاطات الوحدة الثانية

6

من هديه  في تعامله مع جيرانه
عظم حق الجار
األحد 1440 / 2 / 19

األحد 1440 / 1 / 13

4

من هديه  مع جلسائه
األحد 1440 / 2 / 5

حديث الرحمة بالصغير وتوقير الكبير
أنشطة الوحدة األولى

2

من هديه  مع ذوي رحمه
من فضائل صلة الرحم
األحد 1440 / 1 / 20

األحد 1439 / 12 / 29

الخميس 1440 / 1 / 3

األحد 1440 / 4 / 9

16

الخميس 1440 / 4 / 20

برامج عالجية
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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 ضرورها لخيرر الردنيا واخخررة
معا.
 -2ارروفير الكرروادر الب رررية الالزمررة لتطرروير المجتمر

اقتصرراديا واجتماعيررا ويدافيررا بمررا يخرردم خطررط التنميررة الطموحررة فرري

المملكة ويدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3المرص على مصلمة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصرلمة الفررد مرن خرالل اعليمري اعليمرا مافيرا مفيردا لذااري  ،ممرا
يبتغي مصلمة الجماعة بايفادة مما يتعلمي 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 كل يضمن لهب حياة واعية مستنيرة
ودورا أمثر فاعلية في بناء مجتمعااهب .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرا العديدة ايسالمية الصميمة في نفسيي الطفل ورعايتي بتربية إسالمية متكاملة ،في خلدري ،وجسرمي ،وعدلري،
ولغتي ،وانتماري إلى أمة ايسالم.
 -2ادريب الطالب على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضارل .
-3انمية المهاراا األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهاراا المرمية .
 -4ازويد الطالب بالددر المناسب من المعلوماا في مختلف الموضوعاا .
 -5اعريف الطالب بنعب هللا عليي في نفسي ،وفي بيئتي االجتماعية والجغرافية ليمسن استخدام النِّ َعب ،وينف نفسي وبيئتي .
 -6اربية وقهب البديعي ،واعهد ن اطهب االبتكاري ،وانمية اددير العمل اليدوي لديهب .
-7انمية وعي الطالب ليدرك ما عليي من الواجباا ومالي من المدوق في حدود سنِّي وخصارص المرحلرة التري يمرر بهرا
 ،وغرا حب وطني  ،وايخالص لوالة أمره .
-8اوليد الرغبة لديي في االزدياد من العلب الناف والعمل الصالح وادريبي على االستفادة من أوقاا فراغي .
-9إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيااي.

()2

االهداف العامة للتربية اسإسالمية
 -1التخلق بأخالق الدرآن الكريب والعمل بي واالندياد ألحكامي .
 -2اييمان بنبوة مممد صلى هللا عليي وسلب وإاباع هديي .
 -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 بربّي و ل بمعرفة العدارد والعباداا.
 -7إن اء شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلب المسرلب متّصرل براع اعرالى لعلمري أن هللا مطّلر
على خفاياها .فهو يراقب هللا في جمي ام ّرمااي وسكنااي ويسرمو بنفسري إلرى مرا قر ّدر هللا لري مرن
الكمال .
 -8ربط جمي العلوم األخرو بالدرآن الكريب .

اهداف مادة الحديث والسيرة

 -1أن يتعلب الطالب سبعي ع ر حديثا ا من األحاديث النبوية .
 -2أن يمفظ الطالب يمانية أحاديث من األحاديث المدررة .
 -3أن يعر

الطالب جوانب من صفاا النبي صلى هللا عليي وسلب الخلدية .

 -4أن يعر

الطالب آل بيت النبي صلى هللا عليي وسلب .

 -5أن يعر

الطالب جوانب من سيرة النبي صلى هللا عليي وسلب م

 -6أن يعر

الطالب جوانب من هدي النبي صلى هللا عليي في اعاملي م غيره .

ااي .

 -7أن اغرا ممبي النبي صلى هللا عليي وسلب لدو الطالب .
 -8أن يغرا الرغبة لدو الطالب في االقتداء بالنبي صلى هللا عليي وسلب .
 -9أن يعر

الطالب الصمابة رضي هللا عنهب رواة أحاديث المدرر  ،ويدتدي بهب .

 -10أن يتربى الطالب على ممبة األ مار الم روعة واطبيدها في حيااهب .
 -11أن يدرك الطالب عناية ايسالم بالنظافة والتربية عليها .
 -12أن يعر

الطالب فضل السالم وآدابي .

 -13أن ين أ الطالب على شكر هللا على نعمي واستعمالها في طاعتي .
 -14أن ينفر الطالب من الت بي المذموم .
()3

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

موضوع الدرس

هدية صلى هللا عليه وسلم في التعامل مع ا
الحديث
لصغار()1

التاريخ

عدد
الحصص

الصف والمرحلة

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

2

التمهيد
يقوم المعلم بمقدمة عن مكانة األطفال في اإلسالم وحث النبي صلى هللا عليه وسلم على العطف عليهم قال صلى هللا عليه وسلم ( :ليس منا من لم يعطف
على صغيرنا  )...الحديث
الهدف األول

أن يستنتج الطالب قصة من الدرس على رحمته صلى اللهعليه و سلم بالصغار

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

فكر  ،زاوج ،شارك

وصف االستراتيجية

تقوم على استثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده ،ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة أفكارهما ،ثم على
مستوى المجموعة

دور المعلم

شرح االستراتيجية للطالب قبل التطبيق ،وتقسيم األدوار بين الطالب ،وطرح سؤاال يرتبط بالدرس أو مشكلة ذات نهاية مفتوحة،
وتقديم تغذية راجعة للطالب.

دور المتعلم

عال واملشاركة في عملية التعلم.
التفكير بشكل فردي في املشكلة املطروحة ،ومشاركة أحد زمالئه في التفكير
ٍ
بصوت ٍ

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال املعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب ملحتوى الدرس.

اسم الوسيلة التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات ،ويفضل العناية في اختيار الصورة املناسبة ملحتوى الدرس.

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
فصل المخاليط 1 -

نوع اسإثراء
vcr

معاملة النبي صلى هللا عليه وسلم لألطفال

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

()4

أسلوب التقويم

تقويم تشخيصي يستخدمه المعلم كمقدمة للدرس لمعرفة حصيلة الطالب عن الموضوع ومدى معرفتهم .

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم
أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع
السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

س  1ـ استنتج من الدرس قصة على رحمته صلى هللا عليه و سلم بالصغار ؟

مقالي

س  : 2اذكر نموذج واحد من مداعبته صلى هللا عليه و سلم للصغار ؟

مقالي

س  : 3استنبط ثالثة من آداب الطعام التي و ّجه بها النبي صلى هللا عليه و سلم عمر بن أبي سلمه
رضي هللا عنه؟

مقالي

س  : 4استنبط صفتين من صفات النبي صلى هللا عليه و سلم من خالل تعامله مع الصغار ؟

الهدف الثانى

أن يذكر الطالب نموذج واحد من مداعبته صلى هللا عليه و سلم للصغار

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

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال املعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب ملحتوى الدرس.

اسم الوسيلة التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات ،ويفضل العناية في اختيار الصورة املناسبة ملحتوى الدرس.

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

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

المواد التعليمية المساندة

()5

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

تقويم تشخيصي يستخدمه المعلم كمقدمة للدرس لمعرفة حصيلة الطالب عن الموضوع ومدى معرفتهم .
يكون التقويم أثناء عرض الدرس بتوجيه اسئلة الى الطالب عن كل جزئية تم دراستها
ثم تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

يكون أثناء الدرس
يكون التقويم أثناء عرض الدرس بتوجيه اسئلة الى الطالب عن كل جزئية تم دراستها
ثم تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس

أسئلة الدرس

نوع السؤال
مقالي

نص السؤال
س  : 2اذكر نموذج واحد من مداعبته صلى هللا عليه و سلم للصغار ؟

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

س  1ـ استنتج من الدرس قصة على رحمته صلى هللا عليه و سلم بالصغار ؟

مقالي

س  : 2اذكر نموذج واحد من مداعبته صلى هللا عليه و سلم للصغار ؟

مقالي

س  : 3استنبط ثالثة من آداب الطعام التي و ّجه بها النبي صلى هللا عليه و سلم عمر بن أبي
سلمه رضي هللا عنه؟

مقالي

س  : 4استنبط صفتين من صفات النبي صلى هللا عليه و سلم من خالل تعامله مع الصغار ؟

الهدف الثالث

أن يستنبط الطالب ثالث فوائد من آداب الطعام من قصة عمر بن أبي سلمه رضي هللا عنه

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

فكر  ،زاوج ،شارك

وصف االستراتيجية

تقوم على استثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده ،ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة أفكارهما ،ثم على
مستوى المجموعة

دور المعلم

شرح االستراتيجية للطالب قبل التطبيق ،وتقسيم األدوار بين الطالب ،وطرح سؤاال يرتبط بالدرس أو مشكلة ذات نهاية مفتوحة،
وتقديم تغذية راجعة للطالب.

دور المتعلم

عال واملشاركة في عملية التعلم.
التفكير بشكل فردي في املشكلة املطروحة ،ومشاركة أحد زمالئه في التفكير
ٍ
بصوت ٍ

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال املعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب ملحتوى الدرس.

اسم الوسيلة التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات ،ويفضل العناية في اختيار الصورة املناسبة ملحتوى الدرس.

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

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

تكويني

أسلوب التقويم

في نهاية الدرس
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نوع التقويم

مقالي

نص السؤال
س  : 3استنبط ثالثة من آداب الطعام التي و ّجه بها النبي صلى هللا عليه و سلم عمر بن أبي سلمه
رضي هللا عنه؟

تكويني

أسلوب التقويم
أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

س  1ـ استنتج من الدرس قصة على رحمته صلى هللا عليه و سلم بالصغار ؟

مقالي

س  : 2اذكر نموذج واحد من مداعبته صلى هللا عليه و سلم للصغار ؟

مقالي

س  : 3استنبط ثالثة من آداب الطعام التي و ّجه بها النبي صلى هللا عليه و سلم عمر بن أبي سلمه
رضي هللا عنه؟

مقالي

س  : 4استنبط صفتين من صفات النبي صلى هللا عليه و سلم من خالل تعامله مع الصغار ؟

الهدف الرابع

أن يستشعر الطالب عظمة الرسول صلى هللا عليه و سلم برحمته و تعامله مع الصغار

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

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال املعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب ملحتوى الدرس.

اسم الوسيلة التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات ،ويفضل العناية في اختيار الصورة املناسبة ملحتوى الدرس.

المواد التعليمية المساندة
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اسإثراءات

نوع اسإثراء

اسم اسإثراء
فصل المخاليط 1 -

vcr

التقويم

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

يكون أثناء الدرس

أسئلة الدرس

نص السؤال

نوع السؤال

س  : 10كان النبي صلى هللا عليه و سلم يوجه الصغار التوجيه السليم ( )

صواب وخطأ

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع
السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

س  1ـ استنتج من الدرس قصة على رحمته صلى هللا عليه و سلم بالصغار ؟

مقالي

س  : 2اذكر نموذج واحد من مداعبته صلى هللا عليه و سلم للصغار ؟

مقالي

س  : 3استنبط ثالثة من آداب الطعام التي و ّجه بها النبي صلى هللا عليه و سلم عمر بن أبي سلمه
رضي هللا عنه؟

مقالي

س  : 4استنبط صفتين من صفات النبي صلى هللا عليه و سلم من خالل تعامله مع الصغار ؟

التكاليف المنزلية
التكاليف المنزلية

يكلف الطالب ببحث عن هديه صلى هللا عليه وسلم في التعامل مع الصغار

زمن التكاليف المنزلية
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األسئلة

التوجد أسئلة

المواد المرتبطة
اسم الدرس

المادة

هدية صلى هللا علية وسلم
مع ذوي رحمه

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف السادس االبتدائي-الفصل الدراسي األول-الحديث-النبي صلى
هللا علية وسلم مع ذوي رحمة-هدية صلى هللا علية وسلم مع ذوي رحمه

عالقته بالدرس
رحمته مع
األطفال الصغار

اسإرشادات /المالحظات
المراجعة المستمرة لألحاديث المطلوب حفظها مع رواتها ومعاني كلماتها
تنويع التعليم
كلمات عن كيفية التعامل مع الصغار بعد صالة الظهر يلقيها الطالب
المصادر
المقرر المدرسي  /زاد المعاد /ابن القيم.

اسم المعلم

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

اسم قائد المدرسة

أ_______________________ /

اسم المشرف التربوي

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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س َال ُم َعلَي ُك ْب َورحمة ه
ال ّ
هللاِ َوبَ َر َمااُيُ
يسر مؤسسة التماضير المديثة
أن اددم لكب

امضير موق عين المعلب العام

لمادة الحديث الصف السادس االبتدائي
عدد صفحات المادة  146 :صفحة
الطباعة العادية  150 :لاير
الطباعة الملونة  300 :لاير
بايضافة إلى سي دي يمتوي على
+
يالية عروض بور بوينت مختلفة لكل درا
+
متاب الطالبة ودليل المعلمي
+
سجالا التدويب والمهاراا حسب نظام نور
+
مجلداا اختباراا متنوعة
+
أوراق قياا لكل درا
+
أوراق عمل لكل درا
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
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حل أسئلة الكتاب
+
خرارط ومفاهيب
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجمي الفتراا
+
إيراءاا
التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدمس ( المستعجل  24ساعة ) بديمة  50لاير
لمجز طلبكب واسجيل معلوماا ايستالم:
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكب طلب اوزي المنهج او عينة
او ال راء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملكة يمكن اياصال على رقب:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
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0555107025
0557977722
وااسب التماضير
0555107025
0557977722
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