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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 معتزاً بدينه قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ال مة 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 ال ئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً 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.
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.

 تصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم ومحبته وإتباعه وذلك لتحقيق جوانب
التربية الدينية والتهذيب الخلقي.
 إغناء الجانب الفكري والثقافي و االرتفاع بمستوى المتعلم.
 تهذيب نفوس المتعلمين ومراعاة اآلداب اإلسالمية والتأسي بسيرة الرسول
صلى هللا عليه وسلم.
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موضوع الدرس

الحديث األول

بأي شيء يتحقق الكمال للمسلم؟
عرض مرئي
تجارب عملية

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

استعرضي ترجمة لحياة راوي الحديث
الشريف مبينة بعض من مناقبه ومعاًلم
من حياته.

حددي بعض المعاًني والمفردات التي
وردت بالحديث الشريف.

بيني أهم اإلرشادات المستنبطة من
الحديث الشريف.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

الواجبات المنزلية
أنشطة ملف الإنجاز
أدوات التقويم

اقرئي الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.

أوجه الطالبات المشتركات في جماعة الصحافة داخل الصف أن يتعاونا معا ً في كتابة مقالة دينية حول
أهم اإلرشادات المستنبطة من الحديث الشريف ،وأناقشهن في المعلومات التي تضمنها هذه المقالة
وتصحيح ما قد يكون خطأ فيها ومن ثم يتم تحفيز الطالبات من خالل تعلق المقالة في مجلة الصف بحيث
يتطلعن عليها جميع الطالبات ويستفدن من محتواها.
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التي تعرض بواسطة جهاز الحاسوب أوضح بها أهم األحكام
والتوجيهات والدروس المستفادة من الحديث الشريف وأقوم بمناقشة العرض ومحتوياته مع الطالبات
وأنتبه لمدى استيعاب الطالبات حتى أتأكد من تمام استيعابهن حتى لو تطلب إعادة العرض مرة أخرى.
أوزع على الطالبات ورق العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها الورقة من خالل
قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز الطالبات الالتي يحصلن على أفضل
الحلول.

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

أستهل الدرس بقراءة الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل ،ثم أقوم بكتابة نص الحديث
الشريف على السبورة وأقوم بإختيار الطالبات الواحدة تلو األخرى لقراءة الحديث قراءة مضبوطة
بالشكل ،أنصت جيد لقراءة الطالبات وأقوم بمعاًلجة األخطاء اللغوية التي قد تظهر لدى الطالبات.
أحث الطالبات على جمع المعلومات الكافية حول حياة راوي الحديث وسيرته وبعض مناقبة ومعاًلم من
حياته ،وذلك من خالل اإلطالع على المواقع اإللكترونية الخاصة بالشبكة العنكبويتة أو زيارة المكتبة
المدرسية والبحث داخل الكتب الخاصة بترجمة اإلمام عاصم وتدوين هذه المعلومات داخل الكراس
المدرسي على أن أقوم بمناقشة هذه المعلومات معهن.
أخطط على السبورة جدول أقدم فيها بعض الكلمات التي وردت بالحديث الشريف والتفسير اللغوي لها
وأشرح لهن معاًني تلك الكلمات وأوجه الطالبات بالبحث والتقصي داخل الشبكة العنكبوتية والمواقع
اإلسالمية للحصول على المزيد من المعلومات حول معاًني بعض الكلمات التي وردت في الحديث حتى
يكتسبن حصيلة لغوية كافية تمكنها في فهم الحديث الشريف واستنباط الفوائد والدروس منها.

التقويم

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

التاريخ
الحصة
الفصل

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

الثالثاء

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

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)
أن تقرأ الطالبة الحديث الشريف قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.
أن تستعرض الطالبة ترجمة لحياة راوي الحديث
الشريف مبينة بعض من صفاته وأفعاله.
أن تحدد الطالبة بعض المعاًني والمفردات التي
وردت بالحديث الشريف.
أن تبين الطالبة أهم اإلرشادات المستنبطة من
الحديث الشريف.
أن تستنتج الطالبة أهم األحكام والتوجيهات
المستفادة من دراسة الحديث الشريف.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تحرص الطالبة على فهم الموعظة واالستفادة
منها والتأثر بها.

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

⃝

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
تفكير
كتابة
قراءة
تحدث
استماع
االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

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  05لاير 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

