مادة الحديث
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة
التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة لالمعالارف لالمهالارا المييالدة لاالتهاهالا لالقاليم المرغلبالة لالد
الطمب ليشبلا رهاالا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحياة ،لاعين بعقيدتهم مدافعين عنها لعاملين فالي
ضلئها لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر البشرية المزمالة لتطاللير المهتمال اقتصالاديا لاهتماعيالا لاقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من نهاح إلى نهاح.
 -3الحرص على مصلحة اليرد لالهماعة معالا  ،فهالل يبت الي مصاللحة اليالرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
مييدا لذاتي  ،كما يبت ي مصلحة الهماعة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطلير المهتم بصلرتين :
أ ) مباشرة  :لذلك من خمل اإلسهام في اإلنتاج لالتنمية
ب ) غير مباشرة  :لذلك من خالمل القضالاء علالى األميالة  ،لنشالر الاللعي لالد هميال أبنالاء األمالة
بشكل يضمن لهم حياة لاعية مستنيرة لدلرا أكار فاعلية في بناء مهتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في نيسيي الطيلة لرعايتها بتربية إسممية متكاملة ،في خلقها،
لهسمها ،لعقلها ،لل تها ،لانتمائها إلى أمة اإلسمم.
 -2تدريب الطالبا على إقامة الصمة ،لاألخذ بآداب السللك لاليضائل .
 -3تنمية المهارا األساسية المختلية لخاصة المهارة الل لية لالمهارة العددية ،لالمهارا الحركية .
 -4تزليد الطالبة بالقدر المناسب من المعللما في مختلف الملضلعا .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نيسها ،لفي بيئتها االهتماعية لاله رافية لتحسن استخدام الالن َعم،
لتني نيسها لبيئتها .
 -6تربية ذلقهن البديعي ،لتعهد نشاطهن االبتكاري ،لتنمية تقدير العمل اليدلي لديهن .
 -7تنمية لعي الطالبة لتدرك ما عليها مالن اللاهبالا لمالهالا مالن الحقالل

فالي حالدلد سالني لخصالائص

المرحلة التي تمر بها  ،لغرس حب لطنها  ،لاإلخمص للالة أمرها .
 -8تلليد الرغبة لدي الطالبا في االزدياد من العلم الناف لالعمل الصالح لتدريبهن علالى االسالتيادة مالن
ألقا اليراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

اهداف مادة الحديث لالسيرة
 -1أن تتعلم الطالبة سبعي عشر حدياا ا من األحاديث النبلية .
 -2أن تحيظ الطالبة امانية أحاديث من األحاديث المقررة .
 -3أن تعرف الطالبة هلانب من صيا النبي صلى هللا عليي لسلم الخلقية .
 -4أن تعرف الطالبة آل بي النبي صلى هللا عليي لسلم .
 -5أن تعرف الطالبة هلانب من سيرة النبي صلى هللا عليي لسلم م ذاتي .
 -6أن تعرف الطالبة هلانب من هدي النبي صلى هللا عليي في تعاملي م غيره .
 -7أن ت رس محبي النبي صلى هللا عليي لسلم لد الطالبا .
 -8أن ت رس الرغبة لد الطالبة في االقتداء بالنبي صلى هللا عليي لسلم .
 -9أن تعرف الطالبة الصحابة رضي هللا عنهم رلاة أحاديث المقرر  ،لتقتدي بهم .
 -10أن تتربى الطالبة على محبة األذكار المشرلعة لتطبيقها في حياتها .
 -11أن تدرك الطالبة عناية اإلسمم بالنظافة لالتربية عليها .
 -12أن تعرف الطالبة فضل السمم لآدابي .
 -13أن تنشأ الطالبة على شكر هللا على نعمي لاستعمالها في طاعتي .
 -14أن تنير الطالبة من التشبي المذملم .

معللما عن المعلمة

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

التاريخ

تلقي المعلمة

تلقي المديرة

تلزي منهج مادة ( الحديث )
األسبلع

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

االانين
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

الامااء
1443/6/29هـ

االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

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

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

الدرلس

ممحظا

تعامل النبي ﷺ مع غير المسلمين ودعوتهم
صلة الوالدين غير المسلمين
إحسان النبي ﷺ للحيوان
االحد اهازة مطللة

حديث ( دخلت امرأة النار فى هرة)
تدريبات على ما سبق
إهازة منتصف اليصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
تكثير الماء بين يدي النبي ﷺ
فضل سقيا الماء
تكثير الطعام بين يدي النبي ﷺ
األربعاء لالخميس إهازة مطللي
البركة في الطعام
مواقف من حفظ هللا لنبيه ﷺ
أسباب حفظ هللا لالنسان
األربعاء لالخميس إهازة مطللي
االختبارا

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطمب لليصل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إهازة منتصف اليصل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد اهازة منتصف اليصل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إهازة اليصل الدراسي الااني

3

التاريخ

للصف ( السادس ابتدائي )

األخلة المعلمين لالمعلما
هللا َل َب َر َكا ُت ُي
الس َم ُم َعلَي ُك ْم َلرحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم همي ما يخص مادة الحديث الشريف
لليصل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +تلزي  +أهداف

أنلاع التحاضير
لحدا مشرلع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيهيا الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط الهديد  +بطافا تخطيط الدرلس  +نملذج الهلف

المرفقا
اماة عرلض بلر بلين مختلية لكل درس
+
كتاب الطالبة ل دليل المعلمي
+
سهم التقليم لالمهارا حسب نظام نلر
+
مهلدا اختبارا متنلعي

+
ألرا قياس لكل درس
+
ألرا عمل لكل درس
+
سهل إنهاز المعلمة
+
سهل إنهاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط لمياهيم
+
أسئلة لأهلبة برنامج حسن لهمي اليترا
+
ااراءا

شرح متميز بالييديل لهمي درلس المنهج

التلصيل للرياض لالخرج مهانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للييدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ليمكنكم كذلك تسهيل الطلب
إلكترلنيا ا عن طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التلصيل عن االيميل ال الييدكس لهمي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة مللنة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طري االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباعة مللنة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للييدكس المستعهل
اعمال منصة مدرستي االسبلع اللاحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير

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

لهنا أرقام حسابا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابا بنلك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراهحي
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 السعلدي اليرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006

---------------------------------------------البنك السعلدي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الهزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتلاصل عبر اللاتس أل االتصال تلييلنيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

