تحضير مادة

الحديث
الصف الثاني متوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا



تمكيييالعقيدةايييالمعق فيييفمااعميييمعوجييياعقيميييتد ع د ييي ع ييي



تز اييالهع ي يخ رقلع قيمد ي رئعقيمفنميياعيف ي موه،عحتييلعا ي ع ص ي ع

يف كهع تصرم ته،ع تومااعمح اعقهللع تة قهع خشاتهعممعق ه.

اع

قيد ماع قيم الئعق ف فااعي ثة ماع قيد  .ع



تش اةهعإيلعقي حثععلعقيمدرما،ع تد االهعقيتأم ع قيتت ععقيد مم .ع



تومااعقيةالرقلعقيدة ااع قيم رقلعقيمخت جياعييالاعقيميتد ،ع تد يال ع



تر اتييهعع ييلعقيحا ي معقي تم عايياعق فييفمااعقيتييمعاف ي ال عق خ ي ع

يت اهع قيت ذاب.

قيتد ل،ع تةالارعقيت دا،ع تحم عقيمفؤ ياا.



تالرا ييييهعع ييييلعخالميييياعم تمدييييهع

وييييه،ع تومايييياعر نعقيوصيييي ع

ق خفصعي يمعأمره.



حجييزع متييهعيفييتد المعأم يي العأممتييهعقيمفيي ماعقيتييمعاوتمييمعإيا ي ،ع



تد اييالهعقيوتجي قع قتييهعمييمعقيةي قر معقيمجاييالم،ع قفييتثم رعم قر ييهعمييمع

قفتنو ئعقيفارعممع راقعقيدزمع قيم ال.

ق عم عقيو مدا،ع تصرائعوش هع م عا د عشخصاتهعق فيفمااع

مزال عرم.


تة ااع عمعقيمتد عيادرئ-ع ةالرعفيوهع-عكايئعا ق يهعق شي ع لع



إعالقالهعيم عا مع ذهعقيمرح اعملعمرقح عقيحا م .ع

قيم

ا،ع قيمذق بعقي القما،ع قيم الئعقيالخا ا.



ألعتف عالرقفاعقيحالاثعممعتومااعقيثير معقي غ اياعييالاعقي ي ي لععععفي ق عميمعقي جي عأ عقيمدويلعأ ع



ألعتف عالرقفاعقيحالاثعقيشرائعممعتومااعقي قزقعقيالاومعيالاعقي ي لعععع .ع

قيف بعع .ع



عألعتةالرعقي ي لعقي

العقيد اماع قيةاماعقيتمع ذي عأففمو عملعر قااعقيحالاثعممعف ا عقيتحير ع

ملعصيالقهع صيحتهع ميمعفي ا ع مديهع تال اويهع حج يهعيأل اي عقية المياعمصيال قرعأصيافع و دي عرققاي ع

ي شراداعقيففمااع.ع ع



عألعتتالربعقي ي لعع لعكاجااعقفتوت جعق حك ع قية قعالعملعق ح الاثعقيو ااع ع

ععألعتتص ي عقي ي ي لعقتص ي يعم ش ي قرع ي يمو ععقيث ي ومعمييلعمو دييمعقيشييراداعق فييفماا.ع ي عقيفييواع

قيم ييرمع ألعاأخييذلععوييهعحةاةيياعالاييو عع اةجي قعع ييلعتشييراد تهعقيخ ةايياع قي تم عايياع قيقتصي الااع

قيتمعت الئعإيلعت ارعقيجرالع قيم تمعع .ع


عألعتةتييال عقي ي ي لعععع شخصييااعقيرف ي عص ي لعقهللعع اييهع ف ي ع،ع ألعا د ييلعمييلعحا تييهعمث ي يع
احتذ وهعممعحا ت ع.عق عتدي يلع{عيةيالعكي لععيكي عميمعرفي عقهللعأفي معحفيواعيميلعكي لعار ي عقهللع
قيا عقآلخرع ذكرعقهللعكثا قرع}ع .ع



عألعتتك ي لعيييالاعقي ي ي لععقيةييالرمعع ييلعتمااييزعق ح الاييثعقيمكذ يياع قيم

ي عاع،عأ عع ييلعق ق ي ع

احف ي لع ش ي عمييلعقيش ي عت ي هعق ح الاييثع ات يرالال لعمييمعق ي ي ع قيدم ي ع ي عحتييلعافييت ثة لعمييلع

صحت ع ي رقعقيمو ف اعي ع قيتمعارشال لعإيا عخف عالرقفت ع .ع



ألعت عقي ي لع ي يجر قع يالعقيحيالاثعقيشيرائع قيةيرنلعقيكيرا عحتيلعتتمايزع ادياعكي عمو مي ععيلع



ييداعمييلعقيييالالع

قآلخرع .ع

ألعتةيئعقي ي ي لععع ييلعمك ويياعقيحييالاثعقيشييرائعميلعقيةيرنلعقيكييرا ع.عأ عع ييلعم

ق ففممع.ع ألعادرملعأوهعمصالرعث لععي تشراععق ففممع دالعقيةيرقلع أويهعمجصي عي م ييهع شي رنع

يييهع‘ع ي ي ماعإيييلعأوييهعمو ييعع القايياع قرش ي الع ت اييهع‘ع أوييهععاتو ي
اتجصا عأكثرعماو عي ع ا ع ع ت رت ع أفج ر ع حر
ق مرقالع عقز ق لعع أحتج يت ل....عقيخ ع



ععحا ي معقيمف ي مالعقي ققدايياع

ع مدي مفت عميعع ايرقو لعميلعقييال عع

عألعتتديرئعقي ي ي لعع ييلعق ح الايثعقيو اياعمييلعحايثع ادت ي ع أو ع ي ع مصيالر ع قي راةياعقيتييمع

قت د ي عقيمف ي م لعمييمعر قات ي ع تييال او ع قيمح م يياعععع ا ي ع قيفييتاث قعمو ي ع كييذي عم ي عاتد ييقعع

الر تهعأ عرت ت عملعحاثعقيتأكالعمو .
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المادة :الحديث
العنوان :الوحدة الخامسة
الصف :الثالث المتوسط (الفصل الدراسي الثاني)
الموضوع :أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم
الفترة الزمنية 1 :حصص
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة

األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تذكر الصفات المناسبة لجنسها وال تتشبه بالجنس اآلخر.
 تبين المقصود باالستقالل بالشخصية اإلسالمية.
 توضح اآلداب الشرعية في حلق الشعر أو قصه.
 تبين أهمية المظهر وما ينبغي أن يكون عليه المسلم والمسلمة.
 تعدد آداب الطريق.
 تبتعد عن األفعال التي قد يحصل منها ضرر على اآلخرين.
 تحذر من الكبر واإلعجاب بالنفس.
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 من السنة أن يسلم الماشي على الجالس ،بيني
ستفهم الطالبة أن:
داللة الحديث على ذلك؟
الفكرة الكبرى:
 دل الحديث على أن الدين اإلسالمي يوازن بين
(حذر اإلسالم من سوء الخلق ،وعد النبي صلى هللا عليه
حق الفرد وحق المجتمع ،وضحي ذلك.
وسلم صاحبه من األبعدين منزالً يوم القيامة).
 ما ثمرات اجتناب الجلوس في الطرقات؟
(األفهام الباقية):
 اذكري صفتين من صفات أبي سعيد الخضري
 اآلداب الشرعية في حلق الشعر أو قصه.
رضي هللا عنه.
 أهمية المظهر وما ينبغي أن يكون عليه المسلم
 من أي أنواع الذنوب اإلشارة بالسالح على
والمسلمة.
المسلمين.
 آداب الطريق.
 عللي تحريم إشارة المسلم بالسالح على أخيه
 األفعال التي قد يحصل منها ضرر على اآلخرين.
المسلم في حال الهزل.
 كراهية الكبر واإلعجاب بالنفس.
 ما الكبر الذي ال يدخل صاحبه الجنة مطلقاً؟
 اذكري أربعة من أمثلة الكبر.
 هل اللباس الحسن والمركب الحسن يعدان من
التكبر ،وضحي ذلك.
 لماذا نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن األكل
بالشمال؟
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

ستعرف الطالبة...:





مفهوم التشبه المذموم.
آداب الجلوس في الطرقات.
حرمة ترويع المسلم.
الحذر من الكبر واإلعجاب بالنفس.

ستكون الطالبة قادرة على...






تذكر الصفات المناسبة لجنسها وال تتشبه
بالجنس اآلخر.
تبين المقصود باالستقالل بالشخصية اإلسالمية.
توضح اآلداب الشرعية في حلق الشعر أو
قصه.
تبين أهمية المظهر وما ينبغي أن يكون عليه
المسلم والمسلمة.
تعدد آداب الطريق.

 تبتعد عن األفعال التي قد يحصل منها ضرر
على اآلخرين.
 تحذر من الكبر واإلعجاب بالنفس.
الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم تتمثل مهمتك في كتابة قصة قصيرة عن

األخالقيات والسلوكيات التي نهى عنها اإلسالم وأن تعرضيها بشكل إبداعي مشوق بعيداً عن المباشرة وفيها
تجذبين القارئ للقصة على أن تتضمن أهم العناصر األساسية للقصة.

المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )...سيعرضن
الطالبات تحصيلهن للنتائج المرغوبة...
الخطوة  :0خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعليمة:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عددي بعض الصفات الشخصية المناسبة لجنسك).













أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (التشبه المذموم
– الطرقات – الترويع – الكبر – اإلعجاب بالنفس.)...
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد قراءة قول الرسول صلى هللا عليه وسلم"(عن ابن عباس
رضي هللا عنه قال :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء
بالرجال) ،أطلب من الطالبات توضيح اآلثار السيئة المترتبة على تشبه الرجل بالمرأة.
أقدم للطالبات بروشور عن القذع ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت
فيه في محاولة منهن لتحديد أسباب الوقوع في تغيير الشعر بمثل القزع مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن آداب الطريق ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة عملية مركزة تعتمد
على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج
بمفهوم شامل عن األمور التي حذر منها النبي صلى هللا عليه وسلم الجلوس في الطرقات.
أقدم للطالبات فيديو عن آداب الطريق ،يقمن الطالبات بمشاهدة الفيديو ومتابعته بشكل دقيق ثم يتناقشن حول
ثمار اجتناب الجلوس في الطرقات ،مع توضيح الهدف من الفيديو ومبرراته.
يعملن الطالبات في شكل جماعي لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة بحث عن أدلة حرمة ترويع المسلم ألخيه
المسلم ،يقسمن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتان تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بتصنيفها
وصياغة البحث بشكل متوازن وعلمي.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن األخالقيات والسلوكيات التي نهى عنها اإلسالم مع توضيح الهدف
من كتابة القصة ومبرراتها.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(جـدول تنظيـم التــدريس)










أبدددددددددأ بسددددددددؤال تمهيدددددددددي  مددددددن خددددددالل العمددددددل علددددددى شددددددكل  أقددددددم للطالبدددددات بروشدددددور عدددددن
القددددددذع ،أطلددددددب مددددددن الطالبددددددات
مجموعدددددات تعاونيدددددة وبعدددددد قدددددراءة
(عددددددددي بعددددددض الصددددددفات
قددددددددددراءة البروشددددددددددور جيددددددددددداً
قددددددول الرسددددددول صددددددلى هللا عليدددددده
الشخصددددددددددددية المناسددددددددددددبة
ومناقشددددددددة المعلومددددددددات التددددددددي
وسدددلم"(عدددن ابدددن عبددداس رضدددي هللا
لجنسك).
وردت فيدددده فددددي محاولددددة مددددنهن
عندددده قددددال :لعددددن رسددددول هللا صددددلى
أقدددددددم األسددددددئلة األساسددددددية
لتحديددددددد أسددددددباب الوقددددددوع فددددددي
هللا عليددددده وسدددددلم المتشدددددبهين مدددددن
وأندددداقش المهمددددات األدائيددددة
تغييدددر الشدددعر بمثدددل القدددزع مددددع
الرجددددال بالنسدددداء والمتشددددبهات مددددن
الختاميددددة للوحدددددة (أخددددالق
توضيح الهدف منه ومبرراته.
النسددددددداء بالرجدددددددال) ،أطلدددددددب مدددددددن
وسدددددددددلوك نهدددددددددى عنهدددددددددا
الطالبدددددات توضددددديح اآلثدددددار السددددديئة
اإلسالم).
المترتبدددددددة علدددددددى تشدددددددبه الرجدددددددل
مالحظددددددددددددددة/يتم تقددددددددددددددديم
بالمرأة.
المصدددددددددطلحات األساسدددددددددية
عنددددددددد حاجددددددددة األنشددددددددطة
التعليميدددددة لهدددددا والمهمدددددات
األدائيددددة (التشددددبه المددددذموم
– الطرقدددددات – الترويدددددع –
الكبدددددددددددددددر – اإلعجددددددددددددددداب
بالنفس.)...
أقددددددددم للطالبدددددددات خريطدددددددة  أقددددددم للطالبدددددات فيدددددديو عدددددن آداب  يعملددددددن الطالبددددددات فددددددي شددددددكل
جمدددداعي لجمددددع المددددادة العلميددددة
الطريدددق ،يقمدددن الطالبدددات بمشددداهدة
مفددداهيم عدددن آداب الطريدددق،
الالزمدددة لكتابدددة بحدددث عدددن أدلدددة
الفيدددديو ومتابعتددده بشدددكل دقيدددق ثدددم
أطلدددب مدددن الطالبدددات قدددراءة
ح رمدددددة ترويدددددع المسدددددلم ألخيددددده
يتناقشدددددددن حدددددددول ثمدددددددار اجتنددددددداب
الخريطدددددة بطريقدددددة عمليدددددة
المسددددددددلم ،يقسددددددددمن الطالبددددددددات
الجلدددددددوس فدددددددي الطرقدددددددات ،مدددددددع
مركدددزة تعتمدددد علدددى تحليدددل
أنفسدددهن إلدددى مجموعتدددان تقدددوم
توضددددددديح الهددددددددف مدددددددن الفيدددددددديو
المعلومددددددددات التددددددددي وردت
األولدددددى بجمدددددع المدددددادة العلميدددددة
ومبرراته.
بهدددددا مدددددن خدددددالل إسدددددتيعاب
وتقدددددددددوم الثانيدددددددددة بتصدددددددددنيفها
العالقددددددات بددددددين العندددددداوين
وصدددياغة البحدددث بشدددكل متدددوازن
الرئيسددددددددددددددة والفرعيددددددددددددددة
وعلمي.
للخددددددروج بمفهددددددوم شددددددامل
عدددددن األمدددددور التدددددي حدددددذر
منهددا النبدددي صددلى هللا عليددده
وسدددددددددلم الجلدددددددددوس فدددددددددي
الطرقات.
أطلدددب مدددن الطالبدددات كتابدددة  أختددددددددتم الوحدددددددددة بتقيدددددددديم ذاتددددددددي
للطالبات في تلك الوحدة.
قصددددددددددة قصدددددددددديرة عددددددددددن
األخالقيدددددددات والسدددددددلوكيات
التددددي نهددددى عنهددددا اإلسددددالم
مددددع توضدددديح الهدددددف مددددن
كتابة القصة ومبرراتها.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة:

أخالق وسلوك نهى عنها اإلسالم

الصف :الثالث المتوسط
تتمثدددل مهمتدددك فدددي كتابدددة قصدددة عدددن األخالقيدددات والسدددلوكيات التدددي نهدددى عنهدددا اإلسدددالم
وعلدددددى أن تتضدددددمن العناصدددددر األساسدددددية للقصدددددة :الشخصددددديات ،والحدددددوار ،والصدددددراع،
واألحداث ،واإلطارين :الزماني والمكاني ،والحبكة.
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين قصة.
ف الهدف :أن تتناولي األخالقيات والسلوكيات التي نهى عنها اإلسالم بشكل قصصي
إبداعي.
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ.
الدور:
أنت كاتبة قصصية.
لقد طلب منك أن تتقمصين دور كاتبة قصصية؛ لتتناولين األخالقيات والسلوكيات التي
ر
نهى عنها اإلسالم على شكل قصة ترويها.
وظيفتك :سرد مفاهيم األخالقيات والسلوكيات التي نهى عنها اإلسالم من خالل كتابة
قصة قصيرة.
الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و تحتاج إلى :إقناع الجمهور بوجوب اجتناب األخالقيات والسلوكيات التي نهى عنها
اإلسالم.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الكاتبة القصصية.
ق التحدي :أن تطرحيها بطريقة بعيدة عن المباشرة وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث
تمتعين الجمهور أو القارئ.
الناتج واألداء والغرض:
ا
قصة مكتوبة تسردين فيها األخالقيات والسلوكيات التي نهى عنها اإلسالم.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 0

نام 1

كفء 0

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر القصة

استوفت بعض
عناصر القصة
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصرها

استوفت أغلب
عناصر القصة
ولم يكن الربط
بين عناصرها
على درجة
واحدة من
القوة

استوفت
جميع
عناصر
القصة ولم
يكن الربط
بين
عناصرها
على درجة
واحدة من
القوة

استوفت جميع
عناصر القصة
وكان الربط بين
جميع العناصر
وبنفس القوة

األسلوب

اختارت
األسلوب
المباشر في
كتابة القصة

اختارت
األسلوب
المباشر في
كتابة القصة
مع نوع من
التشويق

اختارت
األسلوب
المشوق في
كتابة القصة
وابتعدت عن
المباشرة

اختارت األسلوب
اإلبداعي
والمشوق في
كتابة القصة
وابتعدت عن
المباشرة

المحتوى

اشتمل على
جانب واحد
من جوانب
األخالقيات
والسلوكيات
التي نهى
عنها اإلسالم
ولم يتطرق
للباقي

اشتمل على
األخالقيات
والسلوكيات
التي نهى
عنها اإلسالم
وأغفل جانب
واحد

اشتمل على
جميع
جوانب
األخالقيات
والسلوكيات
التي نهى
عنها اإلسالم

اشتمل على جميع
جوانب
األخالقيات
والسلوكيات التي
نهى عنها اإلسالم
بصورة عميقة
ومفصلة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

