توزيع منهج مادة (الفقه) للصف (السادس ابتدائي )
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

االحد
1443/8/17هـ
االحد
1443/8/24هـ
االحد
1443/9/2هـ
االحد
1443/9/9هـ
االحد
1443/9/16هـ
االحد
1443/9/23هـ
الثالثاء
1443/9/25هـ
االحد
1443/10/7هـ

الخميس
1443/8/21هـ

8

الخميس
االحد
1443/10/14هـ 1443/10/18هـ

9

الثالثاء
االحد
1443/10/21هـ 1443/10/23هـ

10

الخميس
االحد
1443/10/28هـ 1443/11/3هـ
الخميس
االحد
1443/11/6هـ 1443/11/10هـ

12

الثالثاء
االحد
1443/11/13هـ 1443/11/15هـ

13

الخميس
االحد
1443/11/20هـ 1443/11/24هـ
الخميس
االحد
1443/11/27هـ 1443/12/1هـ

2
3
4
5
6

7

11

14

الخميس
1443/8/28هـ
الخميس
1443/9/6هـ
الخميس
1443/9/13هـ
الخميس
1443/9/20هـ
االثنين
1443/9/24هـ
الخميس
1443/10/4هـ
الخميس
1443/10/11هـ

الدروس

موعد
االجازات

حكمه الصيام ومكانته
حكمه الصيام ومكانته

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

العشر االواخر واالعتكاف

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

حكم الحج والعمرة ومنزلتهما

بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

احكام الصوم

العشر االواخر واالعتكاف

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين
1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

حكم الحج والعمرة ومنزلتهما
مواقيت الحج والعمرة
اإلحرام
األربعاء والخميس إجازة مطولة

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م

أركان الحج والعمرة وواجباتها

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م

تدريبات على ما سبق

بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

صفة العمرة

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

العنوان :الصيام

رقم الوحدة :الثالثة

عدد الحصص:

الصف :السادس االبتدائي
اليوم
التاريخ
ت ْ
باإلمساك ْ
الشمس.
ب
طلوع
من
هلل تعالى
عن المفطرا ِ
الفكرة الكبرى :الصيام هو :التعب ُد ِ
ِ
ِ
الفجر إلى غرو ِ
ِ
ِ

نواتج التعلم للوحدة

األهداف الرئيسية:
يتوقع في نهاية الوحدة أن تكون الطالبة قادرة على أن:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تستنتج الحكمة من مشروعية الصيام مع ذكر الدليل.
تبين حكم الصيام.
تبين مكانة صيام رمضان ومتى فرض.
توضح شروط وجوبه وفضائله.
تستنتج من يباح لهم الفطر في رمضان.
تعدد مفسدات الصوم.
تستنتج فضائل صوم التطوع.
تعدد آداب الصوم الواجبة والمستحبة.
تستنتج فضل العشر األواخر من رمضان.
تعدد فضائل ليلة القدر مع ذكر الدليل.
األفهام الثابتة

ستفهم الطالبة أن:
• صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم.
• حكم صوم رمضان واجب.
• يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على
الصوم.
• يجب أن ينوي اإلنسان أنه سيصوم قبل طلوع الفجر.

األسئلة األساسية
• متى فرض صيام رمضان؟
• اذكري آداب الصيام.
• عددي مفسدات الصيام.
المهارات

المعارف

ستعرف الطالبة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الحكمة من مشروعية الصيام مع ذكر الدليل.
حكم الصيام.
مكانة صيام رمضان ومتى فرض.
شروط وجوبه وفضائله.
من يباح لهم الفطر في رمضان.
مفسدات الصوم.
فضائل صوم التطوع.
آداب الصوم الواجبة والمستحبة.
فضل العشر األواخر من رمضان.
فضائل ليلة القدر مع ذكر الدليل.

ستكون الطالبة قادرة على:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

استنتاج الحكمة من مشروعية الصيام مع ذكر الدليل.
بيان حكم الصيام.
بيان مكانة صيام رمضان ومتى فرض.
توضيح شروط وجوبه وفضائله.
استنتاج من يباح لهم الفطر في رمضان.
تعداد مفسدات الصوم.
استنتاج فضائل صوم التطوع.
تعداد آداب الصوم الواجبة والمستحبة.
استنتاج فضل العشر األواخر من رمضان.
تعداد فضائل ليلة القدر مع ذكر الدليل.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
عمل مقطع فديو أو بحث عن (فضل الصيام) وكيفية معالجتها للمشكلة مع القدرة على اقناع الجمهور برأيها.

أدلة أخرى
أسئلة شفهية  -اختبار نهاية الوحدة

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:

ما تقوم به الطالبة:

عرض أهمية دراسة الوحدة من خالل األفكار الكبرى والمناقشة
معهم.

حل أنشطة الكتاب المدرسي.
تنفيذ االستراتيجيات المصاحبة للوحدة.

عرض شريحة لبيان الحكمة من مشروعية الصيام مع ذكر
الدليل.

استنتاج الحكمة من مشروعية الصيام مع ذكر الدليل.

عرض فيديو تجربة لمعالجة الفاقد في حكم الصيام.

بيان حكم الصيام.

عرض قصة والمناقشة في مكانة صيام رمضان ومتى فرض.
عرض شريحة لبيان شروط وجوبه وفضائله.
عرض قصة عمن يباح لهم الفطر في رمضان.

بيان مكانة صيام رمضان ومتى فرض.
توضيح شروط وجوبه وفضائله.
استنتاج من يباح لهم الفطر في رمضان.
تعداد مفسدات الصوم.

عرض شريحة لبيان مفسدات الصوم.

استنتاج فضائل صوم التطوع.

عرض شريحة لتوضيح فضائل صوم التطوع.

تعداد آداب الصوم الواجبة والمستحبة.

عرض شريحة لبيان آداب الصوم الواجبة والمستحبة.

استنتاج فضل العشر األواخر من رمضان.

عرض قصة عن فضل العشر األواخر من رمضان.

تعداد فضائل ليلة القدر مع ذكر الدليل.

عرض فيديو عن فضائل ليلة القدر مع ذكر الدليل.

تناقش ما هو مطلوب منها.

المصادر والمراجع:

العنوان :الحج والعمرة

رقم الوحدة :الرابعة

عدد الحصص:

الصف :السادس االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :الحج ركن من أركان اإلسالم ،والحج والعمرة واجبان على المستطيع في العمر مرة واحدة.

نواتج التعلم للوحدة

األهداف الرئيسية:
يتوقع في نهاية الوحدة أن تكون الطالبة قادرة على أن:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تحدد حكم الحج مع ذكر الدليل على وجوبه.
تذكر متى فرض الحج.
تعدد شروط وجوب الحج والعمرة.
توضح حكم المسارعة إلى أداء الحج والعمرة.
تذكر أنواع المواقيت.
تتعرف على بعض أحكام الحج والعمرة.
تعرف اإلحرام مع بيان حكمه.
تعدد مسنونات اإلحرام ومحظوراته.
تبين صفة اإلحرام.
توضح أنواع النسك.
تذكر حكم التلبية وصفتها.
توضح أركان العمرة وواجباتها.
تحدد حكم ترك أحد األركان أو الواجبات.
تتعرف على صفة العمرة مع بيان الصفة الصحيحة لها.
األفهام الثابتة

األسئلة األساسية

ستفهم الطالبة أن:
•
•
•
•

العمر مرةً واحدةً.
المستطيع في
واجب على
الح ُّج
ٌ
ِ
ِ
العمر.
المستطيع مرةً واحدةً في
العمرةُ واجبةٌ على
ِ
ِ
اإلحرام ركن من أركان الحج والعمرة.
محظورات اإلحرام هي األشياء التي يحرم على
المحرم فعلها بسبب اإلحرام.

• متى فرض الحج؟
• ما أنواع المواقيت؟
• ما أركان العمرة وواجباتها؟

المهارات

المعارف

ستعرف الطالبة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

حكم الحج مع ذكر الدليل على وجوبه.
فرض الحج.
تعداد شروط وجوب الحج والعمرة.
حكم المسارعة إلى أداء الحج والعمرة.
أنواع المواقيت.
بعض أحكام الحج والعمرة.
اإلحرام مع بيان حكمه.
مسنونات اإلحرام ومحظوراته.
صفة اإلحرام.
أنواع النسك.
حكم التلبية وصفتها.
أركان العمرة وواجباتها.
حكم ترك أحد األركان أو الواجبات.
صفة العمرة مع بيان الصفة الصحيحة لها.

ستكون الطالبة قادرة على:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تحديد حكم الحج مع ذكر الدليل على وجوبه.
ذكر متى فرض الحج.
تعداد شروط وجوب الحج والعمرة.
توضيح حكم المسارعة إلى أداء الحج والعمرة.
ذكر أنواع المواقيت.
التعرف على بعض أحكام الحج والعمرة.
معرفة اإلحرام مع بيان حكمه.
تعداد مسنونات اإلحرام ومحظوراته.
بيان صفة اإلحرام.
توضيح أنواع النسك.
ذكر حكم التلبية وصفتها.
توضيح أركان العمرة وواجباتها.
تحديد حكم ترك أحد األركان أو الواجبات.
التعرف على صفة العمرة مع بيان الصفة الصحيحة لها.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
عمل مقطع فديو أو بحث عن (حكم الحج والعمرة) وكيفية معالجتها للمشكلة مع القدرة على اقناع الجمهور برأيها.

أدلة أخرى
أسئلة شفهية  -اختبار نهاية الوحدة

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:

ما تقوم به الطالبة:
حل أنشطة الكتاب المدرسي.

عرض أهمية دراسة الوحدة من خالل األفكار الكبرى والمناقشة
معهم.

تنفيذ االستراتيجيات المصاحبة للوحدة.
تحديد حكم الحج مع ذكر الدليل على وجوبه.

عرض شريحة لـتوضيح حكم الحج مع ذكر الدليل على وجوبه.

ذكر متى فرض الحج.

عرض شريحة تبين متى فرض الحج.

تعداد شروط وجوب الحج والعمرة.

عرض لعبة لـ شروط وجوب الحج والعمرة.

توضيح حكم المسارعة إلى أداء الحج والعمرة.

عرض مواقف عن حكم المسارعة إلى أداء الحج والعمرة.
عرض فيديو تجربة لمعالجة الفاقد في أنواع المواقيت.

ذكر أنواع المواقيت.
التعرف على بعض أحكام الحج والعمرة.
معرفة اإلحرام مع بيان حكمه.

عرض قصة عن بعض أحكام الحج والعمرة.

تعداد مسنونات اإلحرام ومحظوراته.

عرض شريحة لبيان اإلحرام وحكمه.

بيان صفة اإلحرام.

عرض فيديو عن مسنونات اإلحرام ومحظوراته.
عرض شريحة لتوضيح أنواع النسك.

توضيح أنواع النسك.
ذكر حكم التلبية وصفتها.
توضيح أركان العمرة وواجباتها.

عرض شريحة عن حكم التلبية وصفتها.

تحديد حكم ترك أحد األركان أو الواجبات.

عرض قصة عن أركان العمرة وواجباتها.

التعرف على صفة العمرة مع بيان الصفة الصحيحة لها.
تناقش ما هو مطلوب منها.

المصادر والمراجع:

