الحديث والسيرة
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1



تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في
قلبه.



تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة ِّ
يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
لسنه ،حتى َّ



تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.



تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.



تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.



تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.




ُمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
حفز همته الستعادة أمجاد أ َّ

تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته

اإلسالمية مزدهرة.



تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.



إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.





أن تسهم دراسة الحديث في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالبات

سواء في اللفظ أو المعنى أو االسلوب .

أن تسهم د ارسة 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 وحفظه

لألجيال القادمة مصد ار أصيال ونبعا راقيا للشريعة االسالمية .




أن تتدرب الطالبات على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحاديث النبوية
أن تتصل الطالبات اتصاال مباش ار بالمنبع الثاني من منبعي الشريعة اإلسالمية .وهو السنة المطهرة وأن يأخذن عنه حقيقة دينهم ويقفوا على

تشريعاته الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .



أن تقتدي الطالبات



أن تتكون لدى الطالبات القدرة على تمييز األحاديث المكذوبة والموضوعة  ،أو على األقل يحسون بشئ من الشك تجاه األحاديث ويترددون في قبولها

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

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

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
بعد القران وأنه مفصل الجماله وشارح له ‘ باالضافة إلى أنه منبع هداية وارشاد وتوجيه ‘ وأنه يتناول حياة المسلمين الواقعية يتفصيل أكثر فينظم

لهم بيوعهم وتجارتهم وأسفارهم 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 والمحافظة عليها

واالستيثاق منها وكذلك ما يتعلق بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحديث للصف الثالث المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1443/4/03

الخميس 1443/5/4

الوحدة األولى عناية الرسول بأمته  :الدرس األول

2
0
4

األحد 1443/5/7
األحد 1443/5/14
األحد 1443/5/21

الخميس 1443/5/11
الخميس 1443/5/11
الخميس 1443/5/25

5

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/6/2

6

األحد 1443/6/5

الخميس 1443/6/9

7

األحد 1443/6/12

الخميس 1443/6/16

1

األحد 1443/6/19

الخميس 1443/6/20

9

األحد 1443/6/26

الخميس 1443/6/03

13

األحد 1443/7/0

الخميس 1443/7/7

11

األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/14

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

الوحدة األولى عناية الرسول بأمته الدرس الثاني
الوحدة األولى عناية الرسول بأمته الدرس الثالث
مراجعة الوحدة األولى عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته
الوحدة الثانية  :الصبر والشكر
الدرس الرابع
الوحدة الثانية  :الصبر والشكر
الدرس الخامس
الوحدة الثانية  :الصبر والشكر
الدرس السادس
مراجعة الوحدة الثاني  :الصبر والشكر
الوحدة الثالثة  :األذكار
الدرس السابع
الوحدة الثالثة  :األذكار
الدرس الثامن
الوحدة الثالثة  :األذكار
الدرس التاسع
الوحدة الثالثة  :األذكار
الدرس العاشر

10

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

مراجعة الوحدة الثالثة  :األذكار

14

األحد 1443/1/2

الخميس 1443/1/6

15

األحد 1443/1/9

الخميس 1443/1/10

 17+16األحد 1443/1/16

الخميس 1443/1/27

الوحدة الرابعة  :الصحبة وحسن الخلق
الدرس الحادي عشر
الوحدة الرابعة  :الصحبة وحسن الخلق  -الدرس الثاني عشر
الدرس الثالث عشر – مراجعة الوحدة الرابعة
االختبارات النهائية

مالحظات

عنوان الوحدة :الوحدة الخامسة :أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم
الحصة
األولى

المكون

المهارة

الهدف

تقرأ الحديث الشريف
قراءة صحيحة –
الدرس األول :التشبه تذكر معاني الكلمات
الجديدة – توضيح
المذموم.
الدروس المستفادة
من الحديث.

الطالقة –
التذكر -
التوضيح

إستراتيجية
التدريس

التعليم التعاوني

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
هللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

اإلجراءات

صفحة  12كتاب الطالبة.

أداة التقويم

تكليف منزلي

أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحديث
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +طريقة مشروع الملك عبدهللا  +وحدات  +مسرد  +التعلم النشط  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
خرائط ومفاهيم
+

اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل داخل الرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
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

