اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

9331/3/41هـ

( الحديث والثقافة اإلسالمية  ) 2للصف ( الثاني الثانوي فصلي  -أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ)
9331/5/3هـ

الحديث األول  -الحديث الثاني –
الحديث الثالث
9331/5/21هـ 9331/6/2هـ

األسبوع

9331/5/7هـ

الحديث الرابع – الحديث الخامس
– الحديث السادس

2
األسبوع

5

الحديث الثاني عشر – الحديث الثالث
عشر – الحديث الرابع عشر

6

األسبوع

9331/6/26هـ 9331/6/41هـ

األسبوع

9331/5/99هـ

9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

الحديث الخامس عشر – الحديث
السادس عشر

3
األسبوع

7

9331/7/7هـ

األسبوع

9

بطولة النبي  وأصحابه - 
الشجاعة والرجولة  -حقوق اإلنسان

11

حقوق الراعي الرعية  -حقوق
الزوجين  -حقوق األوالد

11

األسبوع

9331/7/23هـ 9331/7/21هـ

األسبوع

9331/1/6هـ

األسبوع

13

العفة  -تكريم اإلسالم للمرأة
وخطورة االختالط  -المال واإلنفاق

14

القلب السليم  -مسؤولية الكلمة -
المحاسبة

15

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

9331/1/2هـ

ملاحظات

األسبوع 9331/1/24هـ 9331/1/27هـ

9331/7/4هـ

األسبوع 9331/5/93هـ

معلمة المادة:
أ/
...................................................................
.......

9331/5/91هـ

الحديث السابع – الحديث الثامن –
الحديث التاسع
9331/6/92هـ

9331/6/96هـ

من خصائص الشريعة اإلسالمية -
الشخصية المتميزة للمسلم
9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

الجار وحقوقه  -المسجد وآدابه -
اللباس وآدابه
9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

 اإلشاعة وموقف المسلم منها -المذاهب الهدامة  -الخطر الصليبي

9331/5/29هـ

األسبوع

9331/5/25هـ

الحديث العاشر – الحديث الحادي
عشرة

4

9331/6/91هـ

األسبوع

9331/6/24هـ

الكون واإلنسان والحياة في نظر
اإلسالم  -ظاهرة اإللحاد

8

9331/7/97هـ

األسبوع

12

9331/7/29هـ

التحية وآدابها  -المجالس وآدابها  -الزيارة
والضيافة وآدابهما

9331/1/96هـ

األسبوع

16

9331/1/21هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/27 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ...................................................................../
........

الحديث األول

موضوع الدرس

(كيف يجد المؤمن حالوة اإليمان ؟)

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝

المادة

الحديث النظام الفصلي(/2ث)

التاريخ

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

محتوى الحديث – التعريف بالراوي-

الحصة

معاني المفرادات – التوجيهات واألحكام

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ من هو أنس بن مالك رضي هللا عنه ؟

التمهيد

المحتوى وعرض الدرس
الأهداف السلوكية
 محتوى الحديث :
أن تقرأ الطالبة الحديث
عيين أنييس بيين مالييك  أن النبييي  قييال  ( :ثيين ميين ليين فيييه وجييد
بهن حنوة اإليمان  :من لان هللا ورسوله أحب إليه مما سيواهما
وأن يكيرأ أن يعيود فيي الكفير بعيد
وأن يحب المرء ال يحبيه إال
أن أنقاأ هللا منه لما يكرأ أن يقاف في النار ) .
أن تبيييييييين الطالبييييييية معييييييياني  معاني المفردات :
مفردات الحديث
حصلن له أو اجتمعن فيه
لن فيه

حنوة اإليمان
ان تتيييييرجم الطالبييييية ليييييراو
الحديث

هي التلاذ بطاعة هللا تعالى واطمئنان
القلب وانشراحه

 ترجمة راو الحديث :

الأنشطة

○االلتشاف واالستقصاء
نشاط ص 93
بعد استيعاب معنى
الحديث أبين صحة
العبارات التالية :

هو أبو حمزة أنس ابن مالك األنصار  دعيا ليه النبيي  بكثيرة ....................................
....................................
المال والولد فاستجيب ليه دعيا أ فكيان ليه بسيتان يحميل الثمير فيي
....................................
السنة مرتين ورقه هللا ألثير مين  021مين األوالد وخيدم النبيي .................................... 

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المنحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

استراتيجيات التعليم الحديثة

تقويم الهدف
اقرئي الحديث

○حل المشكنت

عشر سنين ولما توفي قيل فيه  :ذهب نصف العلم تيوفى سينة 39
هـ وعمرأ مائة وثن سنين .
أن تييييالر الطالبيييية توجيهييييات  التوجيهات واألحكام :
الحديث
 -0لإليمان حنوة تااق بالقلوب لما تااق حينوة الطعيام والشيراب
باللسان ألن اإليمان هو غااء القلوب وقوتها
أن تسيييييتنتا الطالبييييية بعييييي
 -2يجب على المسيلم أن يجتهيد فيي تنميية محبتيه تعيالى ليصيل
األحكام من الحديث
إلى درجة أن يكون هللا تعالى أحب إليه من لل محبوب ......
أدوات التقويم
التقويم الختامي

الفصل

بيني معاني مفردات الحديث

○العصف الاهني
○الخرائط الاهنية

ترجمي لراو الحديث

○التعلم الااتي
○التعلم التعاوني

اذلر توجيهات الحديث

○أخرى............
استنتجي بع
الحديث
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

الواجبات المنزلية ⃝
األنشةطة ⃝
الواجب المنزلي

األحكام من

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

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

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنها
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدلس ( المستعجل  22ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستنم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم لاالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
لالك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدلس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي د _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي د  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي د طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي د طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  01لاير للفيدلس المستعجل
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(ا بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(ا بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هاا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي

8001852539
البنك السعود لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا ولنء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

