مادة الحديث
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

معلمة المادة

 أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
 أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالو ًة وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
 أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراء ًة وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
 أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
 أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
 أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها..

 تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
 تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقهه نطقها ً واضهحا ً يظههر المعنهى
معه في قراءته ويساعد على فهمه.
 تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القهرآن الكهريم أو توضهيح مها ممهض منهه أو تأكيهد مها تشهابه ,والتأكيهد علهى الجانهب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
 تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
 إظهار شخصية الرسهول الكهريم صهلى هللا عليهه وسهلم مهن خهالل سهنته المطههرة فيتخهذه مثلهه األعلهى يقتهدي بهه ويسهير علهى
منهجه.

معلومات عن المعلمة

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

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحديث الصف الثاني المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

الدروس

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

 شعب اإليمان

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

 فضل العلم

3

األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

 الدرس الثالث :الخوف والرجاء

4

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

 حسن الظن باهلل
 التوكل
 تابع التوكل

7

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

 فضل الوضوء والصالة

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

 مراجعة عامة

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

 تابع فضل الوضوء والصالة

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

 فضل صالة الصبح والعشاء

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

 فضل األذان والصف األول

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

 تعاهد القرآن وفضل البقرة وآل عمران

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

 آداب االستماع للقرآن

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

 مكانة العمل في اإلسالم
 فضل الصبر عن المساءلة
 خطر الغش

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

 مراجعة عامة

18-17

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

 االختبارات

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
اإليمان
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري تعرف اإليمان اصطالحاً.

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة
صحيحة.
أن تلخص الطالبة ما يعرفنه
عن راوي الحديث الشريف.
أن تفسر الطالبة معاني الحديث
الشريف.
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معاني الكلمات:

أن تبين الطالبة ما هي شعب
اإليمان.

أن تذكر الطالبة الدروس
المستفادة من الحديث
الشريف.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

الكلمة
بضع
شعبة

الحديث 2م ف1
مجسمات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

اإليمان:
 قول باللسان
 إعتقاد بالقلب
 عمل بالجوارح
مصطلحات:
 اإليمان :قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
 الحياء :خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح.
من معاني الحديث وإرشاداته:
 اإليمان باهلل شعبه كثيرة ومتفاوتة فمنها ما يكون باللسان ومنها ما
يكون بالقلب ومنها ما يكون بالجوارح ,وأعلى شعب اإليمان
وأفضلها قول "ال إله إال هللا" وهي أصل جميع الشعب ,وبها يدخل
اإلنسان في دين اإلسالم.
 والحياء شعبة من شعب اإليمان ,وتخلقك به يزيدك قربا ً من هللا
ويزينك عند الناس.

 oاالكتشاف
واالستقصاء
فكر ص 15
عالم يدل تعدد شعب
اإليمان؟

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اقرئي الحديث قراءة
صحيحة.
لخصي ما تعرفيه عن راوي
الحديث الشريف.
فسري معاني الحديث
الشريف.
بيني ما هي شعب اإليمان.

 oحل المشكالت

معناها
عدد بين الثالثة إلى التسعة
جزء

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
متابعة حل أنشطة الكتاب.

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

اذكري الدروس المستفادة
من الحديث الشريف.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الحديث
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس +

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس 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  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي

 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

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

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

