مادة الحديث
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة التخطيط العكسي










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
سير ًة 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.









تعريفففف المتعلمفففة بالمصفففدر اليفففاني مفففن مصفففادر التشفففري
اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلمة على قراءة الحديث النبفوي الشفريف قفراءة
سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقفه نطقفا ً واضفحا ً ي فر
المعنى معه في قراءته ويساعد على ف مه.
تعريف المتعلمة بتفصيل بعفض مفا أجملفه القفرآن الكفريم أو
توضففيم مففا غمففض منففه أو تأكيففد مففا تشففابه والتأكيففد علففى
الجانب العقلي والتحليل المنطقي أيناء شرح الحديث.
تزويد المتعلمفة بطائففة مفن روائف الكلفم وايسفاليب البلي فة
فتسمو ل ته وت ذب ألفا ه.
إ ففار شخصففية الرسففول الكففريم صففلى هللا عليففه وسففلم مففن
خالل سنته المط رة فيتخذه ميلفه ايعلفى يقتفدي بفه ويسفير
على من جه.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقي المعلمة

توقي المديرة

توزي من ج مادة ( الحديث )
ايسبوع

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االينين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
اليالياء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الدروس

هدية ﷺ في قراءة القران
فضل تالوة القران الكريم
هدية ﷺ في الذكر
االحد اجازة مطولة

فضل الذكر
مكانة المسجد عند النبي ﷺ
إجازة منتصف الفصل من
1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
فضل بناء المساجد
تحية المسجد
النبي ﷺ

صدق
ايربعاء والخميس إجازة مطوله
منزلة الصدق
امانة

النبي ﷺ
النبي ﷺ

امانة
اليالياء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ ايربعاء والخميس إجازة مطوله
االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

مالح ات

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الياني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الياني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الياني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الياني
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التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )

العنوان  /النبي صلي هللا عليه وسلم والقرآن
رقم الوحدة  /الدرس :الرابعة
أخرى:
القسم  :الحديث
الصف :الخامس
الفكرة الكبرى :التعرف على فضل القرآن الكريم.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 تتعرف على هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في قراءة القرآن
 توضح هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تدبر القرآن
 تذكر فضل تالوة القرآن

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات :

السؤال ايول  :ما هي صفة قراءة رسول هللا

 هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في قراءة القرآن
 هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تدبر القرآن
 فضل تالوة القرآن

صلي هللا عليه وسلم للقرآن؟
السؤال الياني  :ما فضل تالوة القرآن.
المهارات
ستكون المتعلمات قادرات علي:

المعارف

ستعرف المتعلمات:
 هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في قراءة القرآن
 هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تدبر القرآن

 معرفة هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في قراءة
القرآن
 توضيح هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تدبر
القرآن

 فضل تالوة القرآن

 ذكر فضل تالوة القرآن

o

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية
أن تحضر الطالبات قصة عن هدي النبي صلي هللا
عليه وسلم في قراءة القرآن .

* عمل أبحاث من االنترنت عن فضل تالوة
القرآن الكريم .
أدلة أخرى :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
 oتهيئة وتمهيد بعرض قصة من الحياة حول
موضوع الوحدة ومناقشة الطالبات فيها ثمم
طمممرؤ سممماال مناسممم للتفكيمممر والمناقشمممة
تمهيد لموضوع الوحدة
 oأقمموم بعممرض بطاقممات كتبممت فيهمما المفممردات لهممذ
الوحدة أو بروشور توضيحي تقوم أحمد الطالبمات
بقراءتهممما ومتابعمممة جميمممع الطالبمممات ألخمممذ فكمممرة
عامة عن الوحدة كاملة.
 oعممرض األسممئلة األساسممية واإلفهممام الباقيممة عممن
طريمممق عمممرض المفمممردات والخبمممرات التعليميمممة
لممممدروس الوحممممدة عممممن طريممممق جممممدول المممممتعلم
وإستراتيجية (ماذا أعرف – ماذا أريمد أن أعمرف
 ممماذا تعلمممتق فتقمموم المعلمممة بتوزيممع الجممدولالمعمممد لمممذلي وتوزيعمممه علمممى الطالبمممات ثمممم تقممموم
الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة وتقموم
المعلمممممة بعممممد االطممممالع علممممى الجممممداول بعممممرض
معلومات التعزيز عن طريق جهماز العمرض فموق
الرأس بشفافيات أو شرائح البوربوينت ومناقشة
الطالبات في ذلي وهكذا في كل مفردة.
 oتقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فمرد
فمممي المجموعمممة لمناقشمممة مفمممردات وخبمممرات

التعلم.
 oعمل أبحاث لمفردات المدرس ممن الطالبمات
عممممممن طريممممممق تقسمممممميم المفممممممردات علممممممى
المجموعات ثم عرض كل مجموعة لبحثهما
ومناقشته في حصة مع المعلمة.
 oتوزيممممع خممممرائ مفمممماهيم وخممممرائ ذهنيممممة
فارغممة علممى المجموعممات وتحديممد مفممردات
خاصمممة لكمممل مجموعمممة وتمممر الحريمممة لهممما
لتنفيذ الخريطة التي توضمح همذ المفمردات
ثمممممم مناقشمممممتها ممممممع جميمممممع المجموعمممممات
ومالحظمممة ومتابعمممة وتعزيمممز المعلممممة فمممي
حصممممة لممممذلي ويمكممممن االسممممتعانة بخممممرائ
المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة
 انتبا الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة
المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 المشاركة في رسم خرائ ذهنية أو خرائ مفاهيم.
 حل أوراق العمل

 عمل مطويات

 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

ايخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديية
www.mta.sa
أن تقدم لكم جمي ما يخص مادة الحديث الشريف
للفصل الدراسي الياني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديية
 +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس  +نموذج
الجوف

المرفقات
يالية عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والم ارات حسب ن ام نور
+

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

شرح متميز بالفيديو لجمي دروس المن ج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجمي 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 م السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير

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

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك ايهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستيمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
--------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

