مادة الحديث
الصف السادس االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقة تخطيط الدروس









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.







تعريف المتعلمة بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلمة علىى قىراءة الحىديث النبىوي الشىريف قىراءة سىليمة وضىبط حركاتىه وسىكناته ونطقىه نطقىا ً واضىحا ً ي ىر
المعنى معه في قراءته ويساعد على ف مه.
تعريف المتعلمة بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منه أو تأكيد ما تشابه ،والتأكيىد علىى الجانىب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلمة بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وت ذب ألفا ه.
إ ار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المط ىرة فيتخىذه مثلىه األعلىى يقتىدي بىه ويسىير علىى
من جه.

معلومات عن المعلمة



المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرس ا:



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 من ج 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

مالح ات

الحصة:

اليوم والتاريخ:

الصف6 :ب
ف1

المادة :الحديث والسيرة

الموضوع :الوحدة الثالثة :هدي النبي صلى هللا عليه في التعامل مع غير
المسلمين

المكتسبات السابقة :كيف كان يعامل النبي صلي اهلل عليه وسلم غير المسلمين ؟

طرح مشكلة
حديث جاري
الت يئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس





أن تتعرف الطالبة على هدي النبي صلي هللا عليه
وسلم في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم
أن تستدل الطالبة على حسن تعامله صلي هللا عليه
وسلم مفي دعوة غير المسلمين لإلسالم
أن تستدل الطالبة على عفوه صلي هللا عليه وسلم
عن غير المسلمين مع قدرته علي م
أن تحرص الطالبة على حسن التعامل مع غير
المسلمين.
استراتيجيات التدريس
م ارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
التقويم

كتاب الطالبة

نشاط كتاب الطالبة
............................
............................





تعرفي على هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في
دعوة الكفار إلى اإلسالم
استدلي على حسن تعامله صلي هللا عليه وسلم مع
غير دعوة غير المسلمين لإلسالم
استدلي على عفوه صلي هللا عليه وسلم عن غير
المسلمين مع قدرته علي م ؟
مراقبة ذاتية !

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالح ة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
ج از تسجيل
أج زة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالح ة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
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
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 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

