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إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.



تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت ازً بدينه قاد ارً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين ا النتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.

 أن تسهم دراسة الحديث في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالبات سواء في اللفظ أو المعنى أو االسلوب .
 أن تسهم دراسة الحديث الشريف في تنمية الوازع الديني لدى الطالبات

 أن تقدر الطالبات الجهود العظيمة والقيمة التي بذلها أسالفنا من رواية الحديث في سبيل التحري من صدقه وصحته وفي سبيل جمعه وتدوينه وحفظهه لألجيهال القادمهة
مصد ار أصيال ونبعا راقيا للشريعة االسالمية .

 أن تتدرب الطالبات على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحاديث النبوية


أن تتصل الطالبات اتصهاال مباشه ار بهالمنبع الثهاني مهن منبعهي الشهريعة اإلسهالمية .وههو السهنة النبويهة المطههرة وأن يأخهذن عنهه حقيقهة ديهنهم ويقفهوا علهى تشهريعاته

الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .

 أن يقتدي الطالبات

بشخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،وأن يجعلن من حياته مثاال يحتذونه في حياتهم  .قال تعالى {لقد كان لكم فهي رسهول اهلل أسهوة حسهنة

لمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثي ار}.

 أن تتكون لدى الطالبات القدرة على تمييز األحاديث المكذوبة والموضوعة  ،أو على األقل يحسون بشئ من الشك تجاه األحاديث ويترددون في قبولها والعمل بها حتى
يستوثقون من صحتها بالطرق المناسبة لهم والتي يرشدون إليها خالل دراستهم .

 أن تلم الطالبات بالفروق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم حتى تتميز طبيعة كل منهما عن اآلخر .

 أن تقف الطالبات على مكانة الحديث الشريف من القرآن الكريم  .أو على موضعة من الدين اإلسالمي  .وأن يعرفن أنه مصدر ثان للتشريع اإلسالمي بعهد القهران وأنهه

مفصل الجماله وشارح له ‘ باالضافة إلى أنه منبع هداية وارشاد وتوجيه‘ وأنهه يتنهاول حيهاة المسهلمين الواقعيهة يتفصهيل أكثهر فيهنظم لههم بيهوعهم وتجهارتهم وأسهفارهم

وحروبهم ومعامالتهم مع جيرانهن من الدول واألفراد و ازواجهن وأحتفاالتهن ....الخ

 أن تتعرف الطالبات على األحاديث النبوية من حيث طبيعتها وأنوعها ومصدرها والطريقة التي اتبعها المسلمون في روايتها وتدوينها والمحافظهة عليهها واالسهتيثاق منهها

وكذلك ما يتعلق بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها..
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أن تقرأ الطالبة الحديث
الشريف قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.

ما ورد عن النبي في الحديث التالي :عن أنس بن مالك قال :قال رسول
هللاٌ " :
أحب
ثالث َمن ُكنَّ فيه وجد حالوة اإليمان :أن يكون هللاُ ورسولُه
َّ
ب المر َء ال يح ُّبه َّإال ،هل ،وأن يكر أن يعود في
ح
ي
وأن
سواهما،
إليه مما
ُ ِ َّ
الكفر كما يكر أن يقذف في النار" .متفق عليه.
التوجيهات واألحكام:
 .1لإليمان حالوة تاق بالقلوب؛ كما تذاق حالوة الطعام والشراب
ياللسان؛ ألنّ اإليمان هو غذاء القلوب وقوتها ،كما أنّ الطعام
والشراب غذاء األبدان وقوتها.
 .2يجب على المسلم أن يجتهد في تنمية محبته ،هل تعالى؛ ليصل إلى
أحب إليه من كل محبوب ،ومن األسباب
درجة أن يكون هللاُ تعالى
َّ
الجالبة لمحبة هللا تعالى.
 استشعار فضله عليك ،وكثرة آالئه وتمام نعمته؛ إذ كل ما ترا وتنعم
به هو محض فضله وعطائه لك.
 كثرة ذكر هللا تعالى بأنواع الذكر المختلفة؛ بالقلب واللسان والجوارح.
 .3كثرة شكر هللا تعالى ،ونسبة ك ِّل النعم إليه .أظهر عالمات محبَّة هللا:
االستجابة لما أمر هللا به ورسوله ،واالنتهاء عما نهى هللا عنه
ورسوله ،مع الرضا والتسليم التَّام.
َّ
 .4يجب على المسلم أن يجتهد في تنمية َم َحبَّتِ ِه لِلنبِ ِّي؛ ليصل إلى درجة
أحب إليه من ك ِّل مخلوق ،ومن األسباب الجالبة لمحبة
ان يكون النَّبِ ُّي
َّ
النَّبِ ِّي:
التَّ َع ُّرفُ على حياة النبي؛ فمن ال يعرف سيرته وال حياتَه كيف يزداد له
ُح ُّبا؟

أن تبين الطالبة أهم
اإلرشادات المستنبطة من
الحديث الشريف.

أن تستنتج الطالبة أهم
األحكام والتوجيهات
المستفادة من دراسة
الحديث الشريف.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

الحديث والثقافة اإلسالمية4
مجسمات

صور

األنشطة

نشاط ( )1ص13
بعد استيعاب معنى الحديث
أبين صحة العبارات التالية:
حين أسمع األذان أبادر
للصالة ،وأدع ما أنا فبه من
متاع الدنيا.
أبتعد عن الوقوع في الحرام
حتى ال أسخط هللا تعالى.
عالقتي بأصحابي مبنية على
المصلحة وليس بالضرورة
أن تكون خالصة ،هل عز
وجل.
يسوغ للمسلم تأخير الصالة
عن وقتها لقضاء احتياجات
المنزل.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اقرئي الحديث الشريف
قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

بيني أهم اإلرشادات
المستنبطة من الحديث
الشريف.

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

استنتجي أهم األحكام
والتوجيهات المستفادة
من دراسة الحديث
الشريف.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
اسم المعلمة.......................................... /

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0551092444
0555107025

0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس 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  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي

0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

