مادة الفقه
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة
التخطيط العكسي





تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه
وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه
وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.



تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي
يمر بها ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات
فراغه.



إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.









تعريف المتعلمين بخالقهم وبناء عقيدتهم اإلسالمية على أساس
من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلمين على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل
والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلمين على
نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلمين عن كل ما يوقعهم في الشرك ـ والعياذ باهلل ـ ألن
هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائناً من كان.
حث المتعلمين وتعويدهم على االقتداء بالرسول صلى هللا عليه

وسلم في جميع أقواله وأعماله.

معلومات عن المعلمة

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

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( الفقه )
األسبوع

1
2

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

االثنين
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

الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ

االحد
1443/6/27هـ

الثالثاء
1443/6/29هـ

االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

الثالثاء
االحد
1443/7/19هـ 1443/7/21هــ
االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

الدروس

مالحظات

الحقوق الواجبة للميت
الحقوق الواجبة للميت
سنن الجنائز
االحد اجازة مطولة

سنن الجنائز
محظورات الجنائز
إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
حكم الزكاة ومكانتها
حكم الزكاة ومكانتها
زكاة الفطر
األربعاء والخميس إجازة مطوله
زكاة الفطر
صدقة التطوع
صدقة التطوع
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

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

للصف ( السادس ابتدائي )

رقم الوحدة  /الدرس :الخامسه
القسم  :الفقه والسلوك
الصف :السادس

العنوان  /الجنائز

أخرى:

الفكرة الكبرى :شرع اإلسالم أحكاما خاصة بالجنائز تشعر بأن االهتمام بالمسلم ال يقتصر على حال الحياة
فقط بل يمتد إلى ما بعد الوفاة أيضا وهذا من تعظيم شرع هللا لألخوة والوالء بين المسلمين.
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 تعدد الحقوق الواجبة للميت
 تبين صفة الصالة على الميت
 تعدد سنن الجنائز
 تذكر ما يشرع من ألفاظ التعزية
 تعدد محظورات الجنائز

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات :
 الحقوق الواجبة للميت .
 صفة الصالة على الميت .
 الدعاء الوارد عن النبي  للميت .
 سنن الجنائز .
 محظورات الجنائز .

األسئلة األساسية :
السؤال األول  :ما الحقوق الواجبة للميت ؟
السؤال الثاني  :أحدد صفة الصالة على الميت .
السؤال الثالث  :أبين سنن الجنائز ومحظوراتها .

المعارف




o

ستعرف المتعلمات:
الحقوق الواجبة للميت .
صفة الصالة على الميت .
الدعاء الوارد عن النبي  للميت .
سنن الجنائز .
محظورات الجنائز

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 ذكر الحقوق الواجبة للميت .
 معرفة صفة الصالة على الميت .
 بيان الدعاء الوارد عن النبي  للميت .
 ذكر سنن الجنائز .
 oتحديد محظورات الجنائز

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

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

عمل أبحاث من االنترنت عن الجنائز

أن تحضر الطالبات قصة توضح توضح الحقوق
الواجبة للميت .

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
 oأقوم بعمرض بطاقمات كتبمت فيهما المفمردات
لهممذا الوحممدة أو بروشممور توضمميحي تقمموم
أحمممد الطالبمممات بقراءتهممما ومتابعمممة جميمممع
الطالبمممات ألخمممذ فكمممرة عاممممة عمممن الوحمممدة
كاملة.
 oعممرض األسممئلة األساسممية واإلفهممام الباقيممة
عمممن طريمممق عمممرض المفمممردات والخبمممرات
التعليمية لدروس الوحدة عن طريق جمدول
الممتعلم وإسممتراتيجية اممماذا أعممرف – ممماذا
أريممممد أن أعممممرف  -ممممماذا تعلمممممت فتقمممموم
المعلممممممة بتوزيمممممع الجمممممدول المعمممممد لمممممذل
وتوزيعممه علممى الطالبممات ثممم تقمموم الطالبممات
بتسممجيل ممما يعرفونممه عممن المفممردة وتقمموم
المعلمة بعد االطمالع علمى الجمداول بعمرض
معلومات التعزيز عن طريق جهاز العمرض
فممممممموق المممممممرأس بشمممممممفافيات أو شمممممممرائح
البوربوينمممت ومناقشمممة الطالبمممات فمممي ذلممم
وهكذا في كل مفردة.
 oتقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فمرد
في المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم.
 oعمممل أبحمماث لمفممردات الممدرس مممن الطالبممات عممن
طريمممق تقسممميم المفمممردات علمممى المجموعمممات ثمممم
عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشمته فمي حصمة
مع المعلمة.
 oتوزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة علمى
المجموعمممممات وتحديمممممد مفمممممردات خاصمممممة لكمممممل
مجموعة وترك الحرية لهما لتنفيمذ الخريطمة التمي
توضممح هممذا المفممردات ثممم مناقشممتها مممع جميممع
المجموعمات ومالحظمة ومتابعممة وتعزيمز المعلمممة
في حصة لذل ويمكن االستعانة بخرائط المفاهيم
الموجود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة

 انتباا الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن سنن الجنائز
ومحظوراتها باالستعانة بشبكة االنترنت او
من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صففير ال يزيد عن عشرين سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكا ُت ُه
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة الفقه
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

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

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام 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 لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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 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
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  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 األهلي
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 لإلستثمار
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

