
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حـديـث الشريـفال ادة ـــم

 بتدائياال السادسللصف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.  •

 أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .  •

 سالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين. أن يعمق المتعلم محبة اإل •

 أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظاً وفهماً وتدبراً وعمالً.  •

 أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظاً وعلماً وعمالً.  •

 عه برضا وتسليم. أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه, وينقاد لشر •

 أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره, ويعرف حقوقه, ويتأسى به.  •

 أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.  •

 أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.  •

 اعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق. أن يكتسب المتعلم من •

 أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية, ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.  •

 أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقاً سليماً.  •

 حكامه واألماكن المقدسة. أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأ •

 أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.  •

 أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة, ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.  •

 أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.  •

 أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.  •

 أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.  •

 أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.  •

 أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.  •

 . أن يقدر المتعلم العلماء, ويعرف مكانتهم وحقوقهم  •

 أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.  •

 أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.  •

 أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة, ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.  •

 هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.   أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات, ويدرك نعم  •

 أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية, وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه, ورعاية الحرمين الشريفين.  •

 . أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية, ومكانتها في الدين, ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها •



 

 
 

 

 

 

 

 تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم. •

تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشرريف قرراءة سرليمة وضربط حركاتره وسركناته ونطقره نطقراً واضرحاً يظهرر  •

 المعنى معه في قراءته ويساعد على فهمه.

القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منه أو تأكيد ما تشابه، والتأكيرد علرى الجانرب تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله   •

 العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.

 تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه. •

هرة فيتخذه مثله األعلى يقتدي بره ويسرير علرى إظهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المط •

 منهجه.
 

 

 



 

 

 

 

 معلومات عن المعلمة 
 

  :االسم 
  :المؤهل 

 :التخصص 

  :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 :أسم المدرسة 
 

 



 

 
 المســرد

 

 توقيع المديرة توقيع المعلمة  التاريخ اسم الدرس  م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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10     
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 ( السادس ابتدائي ) (    للصف الحديث ) توزيع منهج مادة

 األسبوع
 التاريخ 

 الدروس 
 موعد 

 إلى  من االجازات  

   ملسو هيلع هللا ىلصمحبة النبي  هر 21/8/1443 الخيس هر17/8/1443 االحد 1
 بداية الدراسة 

للفصل الثالث      
 هر  17/08/1443
 م 20/03/2022

 

 إجازة بداية 
عيد الفطر                
 هر  24/09/1443
 م 25/04/2022

 

بداية الدراسة بعد  
اجازة عيد الفطر               

 هر 07/10/1443
 م 08/05/2022

 ومظاهره  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي التأسي با هر28/8/1443 الخميس هر24/8/1443االحد  2

 في صالته  ملسو هيلع هللا ىلصالتأسي بالنبي  هر6/9/1443 الخميس هر2/9/1443 االحد 3

 معناها فضلها صفاتها ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  هر13/9/1443 الخميس هر9/9/1443 االحد 4

 بعد االذان ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  هر20/9/1443 الخميس هر16/9/1443 االحد 5

 تدريبات عل ما سبق  هر24/9/1443 يناالثن هر23/9/1443 االحد 6

 هر4/10/1443الى  هر24/9/1443 بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين هر4/10/1443 الخميس هر 25/9/1443 الثالثاء 

 عند الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  هر11/10/1443 الخميس هر7/10/1443 االحد 7

اجازة نهاية أسبوع  
 مطولة 

 هر  24/10/1443
 م 25/05/2022

 
اجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 
 هر  16/11/1443
 م 15/06/2022

 
بداية اجازة نهاية  

 العام الدراسي 
 هر  01/12/1443
 م 30/06/2022

 النهي عن سب الصحابة رضي هللا عنهم هر18/10/1443 الخميس هر14/10/1443 االحد 8

 هر 23/10/1443 الثالثاء هر21/10/1443 االحد 9
 سب الصحابة رضي هللا عنهمالنهي عن 

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 باهل بيته  ملسو هيلع هللا ىلصوصية النبي  هر3/11/1443 الخميس هر28/10/1443 االحد 10

  ملسو هيلع هللا ىلص محبة الصحابة ألهل بيت  هر10/11/1443 الخميس هر6/11/1443 االحد 11

 هر 15/11/1443 الثالثاء هر13/11/1443 االحد 12
 ق تدريبات على ما سب

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هر24/11/1443 الخميس هر20/11/1443 االحد 13
 االختبارات 

 هر1/12/1443 الخميس هر27/11/1443 االحد 14



 

 

 نماذج بوربوينت  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 تحضير التعلم الرقمي
ات

جي
اتي

سرت
اال

 
 المادة

 

 النبي القدوة صلى الله عليه وسلم عنوان الوحدة 

 الحديث والسلوك 

 ابتدائي سادس

 محبة النبي صلى هللا عليه وسلم موضوع الدرس 

 Oحــضــــوري  Oعــن بــعــد  نوع الدرس 

وم 
الي

 

 االحد

 االهداف

 وسلم.  أن تبين الطالبة حكم محبة النبي صلى هللا عليه •
 أن تذكر الطالبة دلياًل على ضرورة محبة النبي صلى هللا عليه وسلم. •
 علينا أن نحب النبي صلى هللا عليه وسلم.أن تعلل الطالبة لم يجب   •
 أن تحرص الطالبة على محبة النبي صلى هللا عليه وسلم لها. •
 أن تشارك الطالبة في حل أنشطة الدرس. •
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 والتقويم الواجبات 

 عليه وسلم.بيني حكم محبة النبي صلى هللا   •
 اذكري دلياًل على ضرورة محبة النبي صلى هللا عليه وسلم. •
 علينا أن نحب النبي صلى هللا عليه وسلم.عللي لم يجب  •
 رقابة ذاتية. •
 شاركي في حل أنشطة الدرس. •

 .......... أخرى    √  ⃝أفالم تعليمية    √ ⃝المسجل    √ ⃝  صور  √ ⃝أقالم ملونة   √ ⃝  البطاقات  √ ⃝ الكتاب   √  ⃝ السبورة  √  ⃝البرجكتر  √ ⃝ التعليمية املعينات

 ...... أخرى ........  √ ⃝        وراق عملأ  √ ⃝        بوربوينت  √ ⃝       فيديوهات  √ ⃝ اإلثراءات 

 O نشاط منزلي O نشاط مدرسي األنشطة 
  مسابقة مدرستي

O 
 Oأخرى 

 Oأخرى  Oاختبار اسبوعي  Oاختبار فترة  Oاختبار وحدة  االختبارات 

  مالحظات 

 

https://www.ien.edu.sa/?choice=2#/courses/32145
https://www.ien.edu.sa/?choice=2#/courses/32145
http://t.mta.sa/1442/t2/mnb/ea/20708.zip
http://t.mta.sa/1442/t2/mnt/ea/20708.zip


 

 التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر 
 

 الدرس موضوع 
     التاريخ  3ب ف 6الحديث والسيرة  المادة  محبة النبي صلى هللا عليه وسلم 

     المجموعة 
المكتسبات والمفردات  

 الجديدة 
 

     الحصة 

     الفصل 

 تقلبات التعلم والوسائل 
عرض  ةجهز أ  جهاز تسجيل   نماذج وعينات  مجسمات  صور  ت لوحات ورسوما  فلم تعليمي 

  ت ودوريا مراجع خرى ....... أ 

 ة النبي صلى هللا عليه وسلم؟ بيني حكم محب التمهيد 

     

 تقييم الهدف  استراتيجيات التعليم البديلة  األنشطة  المحتوى وفرض الدرس  األهداف السلوكية 

 

أن تبين الطالبة حكم محبة النبي  

 صلى هللا عليه وسلم. 

 

أن تذكر الطالبة دليالا على  

نبي صلى هللا  ضرورة محبة ال

 عليه وسلم. 

 

يجب علينا أن   أن تعلل الطالبة لم

 نحب النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 

أن تحرص الطالبة على محبة  

 لها.  النبي صلى هللا عليه وسلم

 

أن تشارك الطالبة في حل أنشطة  

 الدرس. 

 " "قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم

 حكم محبة النبي صلى هللا عليه وسلم:

لنبي صلى هللا عليه وسلم واجبة على كل مسلم، بل ال يصح اإليمان إال بها،  محبة ا

فهو صلى هللا عليه وسلم صاحب فضل على المؤمنين بل على الناس أجمعين، 

فعنه أخذ الدين وعليه نزل الوحي، وقد جاهد في هللا حق جهاده ليبلغ دين هللا  

 هداية والتوحيد. ه، فهدى هللا به من الضالل والشرك إلى نور ال وشرع

وعن عبد هللا بن هشام رضي هللا عنه قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم وهو  

 آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال له عمر:......... 

 أحاديث يمكن االستفادة منها: 

سأل النبي صلى هللا عليه وسلم متى  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رجالا 

سول هللا؟ قال: "ما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها من كثير صالة  عة يارالسا 

 وال صوم وال صدقة ولكني أحب هللا ورسوله قال: "أنت مع من أحببت".

صلى هللا عليه وسلم قال: " الذي   أن رسول هللارضي هللا عنه  أبي هريرةعن 

ولدِه والناِس   أحد كم حتَّى أكوَن أحبَّ إليه من والدِه ونفسي بيدِه ال يؤمن  

 أجمعيَن..." 

 

   1نشاط 

 ................. 

 

o  حل المشكالت 

 

o واالستقصاء   االكتشاف 

 

o  الصف الذهني 

 

o  الخرائط الذهنية 

 

o  التعلم الذاتي 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o  ........ أخرى 

 

بيني حكم محبة النبي صلى هللا  

 عليه وسلم. 

 

على ضرورة محبة   دليالا اذكري  

 سلم. النبي صلى هللا عليه و

 

عللي لم يجب علينا أن نحب  

 النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 

 رقابة ذاتية. 

 

 شاركي في حل أنشطة الدرس. 

 . .أخرى ..    المنزلية جباتالوا     األنشطة     التدريبات     المناقشة   المالحظة     االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية  أدوات التقويم 

 حل أسئلة الكتاب  الواجب المنزلي  متابعة حل أنشطة الكتاب  التقويم الختامي 



 

 
 
 

 الليزر  –الجديد التحضير بطريقة التعلم النشط 
 الخميس  ء األربعا  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم  وسلم  عليه  هللا صلى  النبي محبة موضوع الدرس  ب 6الحديث والسيرة   الصف  -المادة  

      التاريخ  وسلم؟  عليه  هللا صلى   نبيال محبة حكم بيني التهيئة والتمهيد 

 مصادر التعلُّم 

 )الوسائل التعليمية( 

تجارب  ❑أوراق نشاط           ❑شرائح إلكترونية           ❑عرض مرئي           ❑سبورة ذكية           ❑

 قطع الورق والفلين ❑     عملية 

      الحصة 

      صل الف

 أخرى: ........................... ❑االكتشاف المباشر    ❑التقويم البنائي    التواصل اللغوي    ❑عصف ذهني    ❑استقصاء    ❑تفكير ناقد )ابداعي(    ❑عاوني      تعلم ت  استراتيجية التعلَّم النشط 

 التقويم  نشاط إثرائي مة واملتعلمة إجراءات حتقيق النواتج من املعل نواتج التعلم املخطط هلا )األهداف( 
  عليه هللا صلى  النبي  محبة حكم لطالبةا  تبين أن

 . وسلم

  النبي محبة  ضرورة  على  دليالا  الطالبة  تذكر أن

 . وسلم  عليه هللا صلى

  النبي نحب أن علينا يجب لم الطالبة تعلل أن

 . وسلم  عليه هللا صلى

  هللا صلى النبي  محبة على الطالبة تحرص أن

 . لها  وسلم  عليه

 . سالدر أنشطة حل في الطالبة تشارك أن

مثال بعصف ذهني بطرح سؤال حول ما واجبنا ت جاهَ رسول هللا صلى هللا  أقــــوم لمدة خمس دقائق 

. في السبورة وأطلب من الطالبات على  وسلم  عليه هللا صلى  النبي محبة حكم بيني  عليه وسلم

ما يخطر في بالهن من حلول وأفكار حول تلك   شكل مجموعات أو فرادى أن يقمن بكتابة كل 

نقطة، ثم بعد خمس دقائق أطلب اإلجابات وأسجل أهم اإلجابات في السبورة وأما اإلجابات  ال

الخاطئة وغير الصحيحة فنستمع إليها وال ننقدها إال بعد أن ينتهي الجميع من اإلجابة دون  

 اإلشارة إلى من أخطأ في اإلجابة. 

  ضرورة  على  الدالئل بعضن  اإلنترنت وتجميع بعض المعلومات ع ستخدام شبكةأكلف الطالبات با

ثم أطلب منهن االشتراك في عمل لوحة تحتوي عليها، ثم أطلب   وسلم  عليه  هللا صلى النبي محبة

 منهن تعليقها في الفصل. 

  ااذلمالتعليمية التى تعرض بواسطة جهاز البروجيكتور أوضح بها  أستعين بمجموعة من الشرائح

وأقوم بمناقشة العرض ومحتوياته مع الطالبات  لم،  وس  عليه  هللا صلى النبي نحب أن  علينا يجب

 وأنتبه لمدى استيعابهن حتى لو تطلَّب األمر إعادة العرض مرة أخرى. 

الطالبات فيه )كيف تحقق  محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم   أحدد الموضوع الذي سوف أناقش

تعطي إجابات كافية من كل    ثم أعد مجموعة من األسئلة المرتبة التي .رين(وتقدم محبته على اآلخ

 . وألقيها على الطالبات ثم أقوم بتنقيح إجاباتهن وتصحيحها  .عنصرمن عناصر الموضوع
أربط في نهاية الدرس بين المعلومات الخاصة بكل عنصر من عناصر الموضوع وأضعها في  

 صورة كلية لها معنى متكامل. 

ما  طالبات( ثم أوزع عليهن أسئلة ) 3  : أجمع الطالبات بمجموعات )المجموعةني التعاو  التعليم

 ( ثم يتعاون بحلها وفق وقت محدد. المستفاد مما سبق 

 على الطالبات ثم أساعدهن في اإلجابة على كل األسئلة الموضحة بها.  أقوم بتوزيع ورق العمل 
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  هللا  صلى النبي  محبة ضرورة   على دليالً   اذكري
 . وسلم عليه 

ئي
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يم 
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  عليه هللا صلى  النبي نحب أن علينا  يجب لم عللي

 . وسلم

 اخلربات السابقة 

 هلل؟  العبد حفظ  يتحقق بما

مي 
ختا

يم 
تقو

 

 . ذاتية  رقابة

 لتفاعلية بالكتاب المدرسي الروابط ا  رابط تفاعلي  ات إثرائية عن الدرس   الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلوم  معلومة إثرائية

 املهارات املستهدفة  أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة     الواجبات املنزلية
 تفكير ❑كتابة        ❑قراءة        ❑تحدث        ❑استماع       ❑ تنفيذ حقيبة اإلنجاز  أنشطة ملف اإلجناز 

 أخرى.....  ⃝ الواجبات المنزلية  ⃝ األنشطة   ⃝ التدريبات   ⃝ المناقشة   ⃝ المالحظة  ⃝ لتحريريةاالختبارات ا  ⃝ االختبارات الشفوية   ⃝  قويم أدوات الت



 

 
 

 الليزر  –التخطيط العكسي 
 

 

 



 

 

الليزر  –بطاقة تخطيط الدروس   
 

 الموضوع مادةلا الصف الحصة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
 محبة النبي صلى الله عليه وسلم السيرة الحديث و 3ب ف6       التاريخ

 التهيئة 

           قصة         حدث جاري           طرح مشكلة            قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح          عرض صور عرض فيلم تعليمي 

(              رقم )  نشاطرى ................... خأ 

 كم محبة النبي صلى هللا عليه وسلم؟ بيني ح  وصف التمهيد/

 

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

 أسئلة التقويم  كتاب الطالبة 

أن تبين الطالبة حكم محبة النبي صلى هللا  •

 عليه وسلم.

أن تذكر الطالبة دليالا على ضرورة محبة  •

  عليه وسلم. النبي صلى هللا

أن نحب النبي  أن تعلل الطالبة لم يجب علينا •

 صلى هللا عليه وسلم. 

أن تحرص الطالبة على محبة النبي صلى هللا  •

 لها.  عليه وسلم

 أن تشارك الطالبة في حل أنشطة الدرس. •

 "قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم"

  عليه وسلم: حكم محبة النبي صلى هللا

 عليه وسلم واجبة على كل مسلم، بل ال يصح اإليمان إال بها، فهو صلى هللا عليه وسلم صاحب فضل على محبة النبي صلى هللا

فهدى هللا به   المؤمنين بل على الناس أجمعين، فعنه أخذ الدين وعليه نزل الوحي، وقد جاهد في هللا حق جهاده ليبلغ دين هللا وشرعه، 

 يد.من الضالل والشرك إلى نور الهداية والتوح

 فعن أنس قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: "ال يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين". 

رضي هللا عنه فقال له   وعن عبد هللا بن هشام رضي هللا عنه قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب

 عمر:......... 

 فادة منها: أحاديث يمكن االست

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رجالا سأل النبي صلى هللا عليه وسلم متى الساعة يارسول هللا؟ قال: "ما أعددت لها؟" قال: ما  

 ع من أحببت". أعددت لها من كثير صالة وال صوم وال صدقة ولكني أحب هللا ورسوله قال: "أنت م

 عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "  عن أنس بن مالك رضي هللا

 

بيني حكم محبة النبي صلى هللا عليه   •

 وسلم. 

اذكري دليالا على ضرورة محبة النبي  •

 صلى هللا عليه وسلم. 

عللي لم يجب علينا أن نحب النبي صلى  •

 هللا عليه وسلم. 

 رقابة ذاتية. •

 درس. شاركي في حل أنشطة ال •

استراتيجيات التدريس  
 نشط والتعلم ال

 التعلم التعاوني  التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوارحل المشكالت   فكر، زاوج، شارك الطاولة الدائرية العصف الذهني

 ……………… أخرى 

    .......... أو لتحقيق الهدف ....................................في المرحلة/ .....................

 مهارات التفكير 

 أخرى ….........…االستنتاج القياس التصنيف  المالحظة عمليات العلم األساسية/  •

 أخرى ….......…..العصف الذهني األصالة المرونة الطالقة التفكير اإلبداعي/  •

 أخرى …………..ت التمييز بين المعلوماحديد األولويات تالتفكير الناقد/  •

 أخرى …………..    مراجع ودوريات فيلم تعليمي لوحات ورسومات صور ونماذج وعينات  جهاز تسجيل أجهزة عرض  تقنيات التعلم 

 ....…………… أخرى .المطويات  ملف إنجاز ة الشطب قائم األنشطة التدريبات التواصل المالحظة األسئلة واألجوبة  أساليب التقويم وأدواته 

تعزيز االنتماء الوطني والقيم  
 النبوية 

 
التطبيقات والواجبات  

 اإلضافية 
 

 حل أسئلة الكتاب  الواجب المنزلي  متابعة حل أنشطة الكتاب  التقويم النهائي 

  نقد الدرس 



 

 

 فواز الحربي – التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

 
 ثةلتحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديا

     األسبوع     الزمن المتوقع للوحدة الثالثة  : الوحدة

     الحصة     الصف وسلم عليه  هللا صلى النبي القدوة  موضوع الوحدة 
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس إستراتيجية الهدف المكون )المحتوى( التاريخ اليوم

  

بة النبي صلى  حم
 اهلل عليه وسلم 

الطالبنينيح م نينية ابنينيح ال نينيع ينيني        نيني  أن تبنيني   •
 وس ة.

أن تنينيني ال الطالبنينينيح علنينيني ور   نينيني  ننينينيلو   ابنينينيح ال نينينيع  •
 ي          وس ة.

أن تع ل الطالبح مل جيب     ا أن حنب ال ع ي    •
        وس ة.

أن حتنيل  الطالبنينيح   نيني  ابنينيح ال نينيع ينيني        نيني   •
 ا.وس ة هل

  سأن تشا ك الطالبح يف مل أنشطح الد •

    + تدوين المالحظات ✓

   +خرائط المفاهيم 

 الرؤوس المرقمة 

 :...................  أخرى

 البرجكتر 

 السبورة  

 الكتاب  

  البطاقات 

  العروض 

 

  نماذج حسية 

   أقالم ملونة 

 صور 

    المسجل 

    أفالم تعليمية 

   .......أخرى 

  ختبارات الشفوية اال 

 ريةاالختبارات التحري 

  المالحظة   

   المناقشة 

  األنشطة    

   التدريبات 

 الواجبات المنزلية 

   ........... أخرى 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 فواز الحربي –التحضير بالطريقة البنائية 
 
 

 محبة النبي صلى الله عليه وسلم  موضوع الدرس
 الخميس اءاألربع الثالثاء اإلثنين األحد اليوم الحديث والسيرة  المادة

المكتسبات والمفردات 
 الجديدة

 م ة ابح ال ع ي          وس ة
      التاريخ

      الحصة السادس اإلبتدائي  الصف

 ..... أخرى.......○التعلم التعاوني  ○لذاتي  التعلم ا○الخرائط الذهنية ○العصف الذهني ○االكتشاف واالستقصاء ○حل المشكالت ○ أساليب وطرق التدريس

 ؟ب ين م ة ابح ال ع ي          وس ة س التمهيد
 

 تقويم الهدف إجراءات التعليم والتعلم المحتوى وعرض الدرس )كتاب الطالبة( األهداف السلوكية

 

أن تبين الطالبة حكم محبة النبي 

 صلى هللا عليه وسلم. 

 

على ضرورة   أن تذكر الطالبة دليالا 

 وسلم.محبة النبي صلى هللا عليه 

 

أن تعلل الطالبة لم يجب علينا أن 

 نحب النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 

أن تحرص الطالبة على محبة 

 لها.  النبي صلى هللا عليه وسلم

 

أن تشارك الطالبة في حل أنشطة 

 .الدرس

 كم وهللا غفور رحيم""قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوب

 لى هللا عليه وسلم: حكم محبة النبي ص

محبة النبي صلى هللا عليه وسلم واجبة على كل مسلم، بل ال يصح اإليمان إال بها، فهو  

صلى هللا عليه وسلم صاحب فضل على المؤمنين بل على الناس أجمعين، فعنه أخذ الدين  

 يبلغ دين هللا وشرعه، فهدى هللا به منوعليه نزل الوحي، وقد جاهد في هللا حق جهاده ل

 الضالل والشرك إلى نور الهداية والتوحيد. 

وعن عبد هللا بن هشام رضي هللا عنه قال: كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيد  

 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال له عمر:......... 

 أحاديث يمكن االستفادة منها: 

عليه وسلم متى الساعة  هللا عنه أن رجالا سأل النبي صلى هللاعن أنس بن مالك رضي 

يارسول هللا؟ قال: "ما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها من كثير صالة وال صوم وال صدقة  

 ولكني أحب هللا ورسوله قال: "أنت مع من أحببت". 

نفسي بيدِه ال  صلى هللا عليه وسلم قال: " الذي  أن رسول هللارضي هللا عنه  أبي هريرةعن 

 َن أحبَّ إليه من والدِه وولدِه والناِس أجمعيَن..."يؤمن  أحد كم حتَّى أكو

 

 تتحقق أهداف الد س من خول:                                 
ل طالبات    أب   واحلوا   الشلح  خول  من 

 . م ة ابح ال ع ي          وس ة

أ لض    املتامح  العلض  وسائل  خول  من 
نلو    الطالبات    أمام  الدالئل      بعض 
 ال ع ي          وس ة.   ابح

الوا ع     األماعيث  بعض  خول  لض  من 
ابل تاب أب  ل طالبات ملاذا جيب     ا أن  

 حنب ال ع ي          وس ة. 

أط ب من الطالبات املشا اح يف مل أنشطح   
 الد س. 

 
ب ين م ة ابح ال ع ي           

 وس ة. 
 
الي عل ور     نلو   ابح ال ع اذ 

        وس ة. ي   
 

ال ع      ي مل جيب     ا أن حنب 
 . ي          وس ة

 
  قابح ذات ح. 

 
 شا اي يف مل أنشطح الد س. 



 

 تقويم الهدف إجراءات التعليم والتعلم المحتوى وعرض الدرس )كتاب الطالبة( األهداف السلوكية

 مل أسئ ح اتاب الطالبح الواجب المنزلي مل أسئ ح الد س  التقويم الختامي



 

 
 

 
 

 

 

 بيفواز الحر –التحضير بطريقة البطاقات 



 

 فواز –التحضير بطريقة المسرد 

 
 

 

 

 

عنوان  

 الوحدة)الفصل( 
   التاريخ   األسبوع  النبي القدوة صلى هللا عليه وسلم

 أداء التقويم اإلجراءات  إستراتيجية التعلم النشط  المعيار الهدف ) المحتوى ( المكون التاريخ الحصة الصف

   

حمبة النبي 
صلى اهلل  
 عليه وسلم

لبنينيح م نينية ابنينيح ال نينيع ينيني     أن تبنيني  الطا •
 ة.     وس 

أن تنينيني ال الطالبنينينيح علنينيني ور   نينيني  ننينينيلو   ابنينينيح  •
 ال ع ي          وس ة.

أن تع ل الطالبح مل جيب     ا أن حنب ال نيع  •
 ي          وس ة.

أن حتل  الطالبنيح   ني  ابنيح ال نيع يني      •
      وس ة هلا.

 أن تشا ك الطالبح يف مل أنشطح الد س •

 
 التعليم التعاوني 

  الحوار 

  العصف الذهني 

  التفكير االبداعي 

  االستقصاء 

  التعلم باللعب 

  صحائف األعمال 

 شارك -زاوج-فكر 

  حل المشكالت 

  االستنتاج 

 خرائط المفاهيم 

    هيكلة السمكة 

  القصة 

  أسلوب الندوة 

  االستكشاف 

  ................. 

  كتاب الطالبة 

   دليل المعلمة 

   بوربوينت 

   رسوم 

 عية وسائط سم 

  خرائط مفاهيم 

  اختبار تشخيصي 

 حظة   المال 

 المناقشة 

  ورقة عمل 

     بنائي 

  اختبار ختامي 

  إنجاز مشروع 

  ................. 

 مهارات التفكير 

  المالحظة 

 التصنيف 

  القياس 

  االستنتاج 

  األصالة 

  الطالقة 

  التطبيق 

  التوضيح 

  التذكر 

   المرونة 

   عالقات

 األرقام 

  ......... 



 

 فواز الحربي -حدات الملك عبد هللا و
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 وسائل –الطريقة البنائية  

 موضوع الدرس
محبة النبي صلى الله عليه 

 وسلم 

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد اليوم الحديث والسيرة  المادة

المكتسبات 
 والمفردات الجديدة

 م ة ابح ال ع ي          وس ة
      التاريخ

      ةالحص السادس اإلبتدائي  الصف

 أخرى............ ○التعلم التعاوني  ○التعلم الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء ○ حل المشكالت ○ أساليب وطرق التدريس

 ب ين م ة ابح ال ع ي          وس ة؟ س التمهيد
 

 تقويم الهدف تعليم والتعلمإجراءات ال وعرض الدرس )كتاب الطالبة(المحتوى  األهداف السلوكية

 
أن تبين الطالبة حكم محبة النبي صلى هللا 

 عليه وسلم. 
 

أن تذكر الطالبة دلياًل على ضرورة محبة 
 النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 
أن تعلل الطالبة لم يجب علينا أن نحب  

 النبي صلى هللا عليه وسلم. 
 

لبة على محبة النبي صلى  أن تحرص الطا 
 لها.   مهللا عليه وسل

 
 أن تشارك الطالبة في حل أنشطة الدرس.

 "قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم"
 حكم محبة النبي صلى هللا عليه وسلم:

مان إال بها، فهو  محبة النبي صلى هللا عليه وسلم واجبة على كل مسلم، بل ال يصح اإلي
صاحب فضل على المؤمنين بل على الناس أجمعين، فعنه أخذ الدين  صلى هللا عليه وسلم  

وعليه نزل الوحي، وقد جاهد في هللا حق جهاده ليبلغ دين هللا وشرعه، فهدى هللا به من  
 الضالل والشرك إلى نور الهداية والتوحيد. 

ذ بيد  ا مع النبي صلى هللا عليه وسلم وهو آخ وعن عبد هللا بن هشام رضي هللا عنه قال: كن
 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال له عمر:......... 

 أحاديث يمكن االستفادة منها: 
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رجاًل سأل النبي صلى هللا عليه وسلم متى الساعة  

صالة وال صوم وال صدقة  يارسول هللا؟ قال: "ما أعددت لها؟" قال: ما أعددت لها من كثير 
 ورسوله قال: "أنت مع من أحببت".   ولكني أحب هللا

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " الذي نفسي بيدِه  
 ال يؤمُن أحُدكم حتَّى أكوَن أحبَّ إليه من والدِه وولدِه والناِس أجمعيَن..." 

 

                               تتحقق أهداف الد س من خول:   
خو  ال ع  من  ابح  م ة  ل طالبات  أب   واحلوا   الشلح  ل 

 ي          وس ة. 
بعض  من خول وسائل العلض املتامح أ لض أمام الطالبات   

 الدالئل     نلو   ابح ال ع ي          وس ة. 

أب     ابل تاب  الوا ع   األماعيث  بعض  خول  لض  من 
       وس ة. ملاذا جيب     ا أن حنب ال ع ي    ل طالبات 

 أط ب من الطالبات املشا اح يف مل أنشطح الد س.  

 
 ب ين م ة ابح ال ع ي          وس ة. 

 
اذالي عل ور     نلو   ابح ال ع ي           

 وس ة. 
 

   ي مل جيب     ا أن حنب ال ع ي          
 وس ة. 
 

  قابح ذات ح. 
 

 شا اي يف مل أنشطح الد س. 

 مل أسئ ح اتاب الطالبح  الواجب المنزلي مل أسئ ح الد س  لختاميالتقويم ا
 



 

 

 وسائل –طريقة الوحدات  

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 رق عمل و

 

 



 

 

 األخوة المعلمين والمعلمات 

ِ َوبََرَكات ه    الّساَلم  َعلَيك ْم َورحمة َّللاَّ

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة 

www.mta.sa 

 حديث الشريف ال ةأن تقدم لكم جميع ما يخص ماد

 هـ  1443 الثالثللفصل الدراسي 

 أهداف+ توزيع + تحضير 

  

 أنواع التحاضير 

التعلم النشط   + مسرد+ االستراتيجيات الحديثة + الطريقة البنائية + وحدات مشروع الملك عبدهللا استراتيجيات الليزر + 

 التخطيط العكسي  + تخطيط الدروس  طريقة البطاقات ++ الجديد 

  

 رفقات الم

 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 

+ 



 

 ل أسئلة الكتاب ح

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

 لة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات أسئ

+ 

 اثراءات 

 

 شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج 

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا 

 لاير للفيدكس 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

( ساعة 72ساعة الى  48من  ) 

  

 الطلب  ويمكنكم كذلك تسجيل 



 

 إلكترونياا عن طريق الرابط 

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

طباعة عادية_  طباعة ملونة  _  سي دي  ) حسب طلبكم ) 

 ايميل المبيعات 

T@mta.sa 

 لاير    20 على سي دي  سعر المادة

 لاير    20طريق االيميل  عن سعر المادة

 لاير     30ع السي دي طباعة عاديةم سعر المادة

 لاير      60مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 لاير للفيدكس المستعجل  50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 * لاير 550  اسابيع عشر لاير 60 الواحد  االسبوع مدرستي منصة اعمال *

 

لاير 50ار الرؤية والوزارة بقيمة طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشع يمكنكم  

https://mta.sa/c/


 

 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين 

———————————————————– 

 " العتيبي عبدالرحمن سعد"  بإسم  بنوك حسابات

==========================  

 الراجحي 

 233608010954856  

 بان اي

SA5780000233608010954856 

---------------------------------------------- 

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/دين.jpg


 

 األهلي   البنك

21065828000106 

   بان اي  

SA0610000021065828000106 

---------------------------------------------- 

 سامبا بنك

8001852539 

   بان  اي

 SA2740000000008001852539 

---------------------------------------------- 

 الرياض بنك

2052558759940 

   بان  اي  

SA3520000002052558759940 

---------------------------------------------- 



 

 الفرنسي السعودي  البنك

K2213000185 

   بان  اي  

SA82550000000K2213000185 

---------------------------------------------- 

  البالد بنك

900127883010006 

   بان  اي  

SA4715000900127883010006 

---------------------------------------------- 

 لإلستثمار السعودي  البنك

0101001926001 

  بان  اي  

SA6065000000101001926001 

---------------------------------------------- 



 

 الجزيرة  بنك

030680161166001 

   بان  اي  

SA6760100030680161166001 

---------------------------------------------- 

 االنماء بنك

68202882885000 

    بان  اي  

SA2805000068202882885000 

---------------------------------------------------------------------------- 

 : تصال تليفونيا على احدي االرقام التاليةللتواصل عبر الواتس أو اال 

0555107025 

0557977722 

0551092444 

0558396006 

https://wa.me/966555107025
https://wa.me/966557977722
https://wa.me/966551092444
https://wa.me/966558396006


 

0558396004 

0558396119 

 0505107025 

 

https://wa.me/966558396004
https://wa.me/966558396119
https://wa.me/966505107025
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