مادة الحديث
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه
وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع
نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر
به ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
 تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً
يظهر المعنى معه في قراءته ويساعد على فهمه.
 تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منهه أو تككيهد مها تشهابه ،والتككيهد
على الجانب العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
 تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
 إظه ار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخهذه مثلهه األعلهى يقتهدي بهه
ويسير على منهجه.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 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

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( الحديث )
األسبوع

التاريخ

للصف ( السادس ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

تعامل النبي ﷺ مع غير المسلمين ودعوتهم

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

صلة الوالدين غير المسلمين

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

حديث ( دخلت امرأة النار فى هرة)

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

تدريبات على ما سبق

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

تكثير الماء بين يدي النبي ﷺ

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

فضل سقيا الماء

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

تكثير الطعام بين يدي النبي ﷺ
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

البركة في الطعام

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

مواقف من حفظ هللا لنبيه ﷺ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

أسباب حفظ هللا لالنسان
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

إحسان النبي ﷺ للحيوان
االحد اجازة مطولة

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

من

إلى

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

موضوع الدرس

الحديث 6ب

سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم النشط

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

أقوم بترشيح مجموعة من الكتب التي تبين حال جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى هللا عليه
وسلم.
أكلف التلميذات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة حول ما يعرفنه عن هدي النبي صلى هللا
عليه وسلم في دعوة الكفار إلى اإلسالم من خالل االستعانة بالمكتبة المدرسية أو الشبكة
العنكبوتية.
أسرد بعض القصص التي توضح نماذج لكيفية دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم لإلسالم.
ً
مستعينة ببعض قصص السيرة النبوية الشريفة من مكتبة المدرسة.
أعطي التلميذات أحد المواقع على الشبكة العنكبوتية للبحث عن معلومات تفيدهن في التعرف
ف
على وفاء النبي صلى هللا عليه وسلم بالعهود مع غير المسلمين وأطلب منهن كتابة بحث وا ٍ
عما توصلن إليه من البحث.
أقوم بعمل حوار منظم مع التلميذات حول إحسان النبي صلى هللا عليه وسلم مع غير المسلمين
والدعاء لهم بالهداية وكيف يمكن االستفادة منها واالقتداء بها في حياتنا.
أقسم الفصل إلى فريقين وأقوم بعمل منافسة بينهم في ذكر أكبر قدر ممكن من المواقف التي
تبين حلمه صلى هللا عليه وسلم على أذاهم.
أطلب من التلميذات االشتراك في عمل لوحة تحتوي على شكل توضيحي يوضح زيارة الرسول
صلى هللا عليه وسلم وعيادة مرضى غير المسلمين ودعوتهم لإلسالم مشتملة على المواقف
واألحاديث التي توضح ذلك ،ثم أعلقها في الفصل.
أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضحة بها
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
ﷺ االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

نشاط إثرائي

اشرحي إحسان النبي صلى هللا عليه وسلم على غير المسلمين

أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

رابط تفاعلي

التقويم

تقويم قبلي

الواجبات المنزلية

التاريخ
الحصة
الفصل

وضحي حال جزيرة العرب قبل بعثة
النبي صلى هللا عليه وسلم.

بيني دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم
لغير المسلمين

تقويم ختامي

وضحي هدي النبي صلى هللا عليه وسلم مع
الضيوف.

تجارب

الثالثاء

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

معلومة إثرائية

وضحي حال جزيرة العرب قبل بعثته صلى هللا عليه وسلم
أوراق نشاط
شرائح إلكترونية
عرض مرئي
 قطع الورق والفلين
عملية

 تعلم تعاوني

أن توضح التلميذة حال جزيرة العرب قبل بعثة النبي
صلى هللا عليه وسلم.
أن تبين التلميذة هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في
دعوة الكفار إلى اإلسالم.
أن تعدد التلميذة نماذج لكيفية دعوة النبي صلى هللا
عليه وسلم لإلسالم.
أن تبين التلميذة إحسان النبي صلى هللا عليه وسلم
على غير المسلمين.
أن تبرز التلميذة لمواقف حلمه صلى هللا عليه وسلم
على أذاهم.
أن تدلل التلميذة على زيارة الرسول صلى هللا عليه
وسلم وعيادة مرضى غير المسلمين ودعوتهم
لإلسالم.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تقتدي التلميذة بهدي النبي صلى هللا عليه وسلم
في حياتها عامة.

هدي النبي صلى هللا عليه في التعامل
مع غير المسلمين

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

عددي نماذج لكيفية دعوة النبي صلى
هللا عليه وسلم لإلسالم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

تفكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى.......

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

أنواع التحاضير
التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد
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
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
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 طلب 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

