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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 ألمة 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 بمستويات
ها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
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.

 .1تصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم ومحبته وإتباعه وذلك لتحقيق جوانب التربية الدينية
والتهذيب الخلقي.
 .2إغناء الجانب الفكري والثقافي و االرتفاع بمستوى المتعلم.
 .3تهذيب نفوس المتعلمين ومراعاة اآلداب اإلسالمية والتأسي بسيرة الرسول صلى هللا عليه
وسلم.
هللا
ول ه ِ
هللا أ ُ ْس َوةٌ َح َ
 .4قال تعالى( :لَ َقدْ َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
س ِ
هللا َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َِر َو َذ َك َر ه َ
س َن ٌة لِّ َمن َكانَ َي ْر ُجو ه َ
َكثِيرا).
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مواد التدريس:



أسم المدرسة:

المســرد
م
0
1
1
4
5
6
7
8
9
01
00
01
01
04
05
06
07
08
09
11

اسم الدرس
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الحديث ومصطلحه
أقسام الحديث من جهة المسند إليه (المنقول عنه)
أقسام الحديث من حيث القبول والرد
تدوين السنة

الحديث المردود
" حق المسلم على المسلم ست"
الجرح والتعديل
"إن هللا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك"
"إن هللا طيب ال يقبل إال طيبًا"
"سبعة يظلهم هللا في ظله"
"كان رسول هللا يعلمنا االستخارة في األمور كلها"
" كل غالم رهينة بعقيقته"
"هل رأى أحد منكم رؤيا؟"
"إن ابني كان عسيفًا على هذا"
"إن فتى أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :ائذن لي بالزنا"
"أتدرون ما المفلس؟"
" يوشك أن تداعي عليكم األمم"
"إن هللا تعالى قال :من عادى لي وليًا"
 االعتدال والوسطية في اإلسالم
من خصائص الشريعة اإلسالمية
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشيطان ومداخله

الجهاد في سبيل هللا
الذنوب والمعاصي وآثارهما
االبتالء

التوبة
األخالق وأهميتها

 حجاب المرأة المسلمة
الصبر
 حقوق الوالدين
 الشمائل المحمدية
األمانة
واألقارب
 السفر وآدابه
آداب وأحكام التعامل مع الخدم ونحوهم
الحوار وآدابه

الزهد والورع

المزاح وآدابه
اللغة العربية أهميتها

 السياسة الشرعية
االستماع وأحكامه
والمحافظة عليها
االختبارات

مالحظات

المادة
الحديث ومصطلحه
موضوع الدرس
المكتسبات والمفردات
المجموعة
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
تقنيات التعلم والوسائل
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالحديث؟
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة
المقصود بمصطلح
الحديث.

المحتوى وفرض الدرس







أن تحدد الطالبة غاية
علم مصطلح الحديث.

.0

.1
.1
.4

أن تعدد الطالبة أقسام
الحديث من جهة تعدد
طرقه.
أدوات التقويم
التقويم الختامي






تعريف الحديث:
لغة :يطلق على الخبر ،وهو المناسب هنا للمعنى االصطالحي.
ضيف إلى النبي (صلى هللا عليه وسلم) من قول أو فعل أو تقرير ،أو
واصطالحاً :ما أُ ِ
صفة َخ ْلقِيَّة أو ُخلُقِيَّة.
ومصطلح الحديث هو :علم بقواعد ،يعرف بها أحوال السند والمتن ،من حيث القبو ُل
س ِّمي بذلك ،ألنَّ الحديث يستند إليه ،ويعتمد
والردُّ .أما السند لغةً فهو :المعتمد ،و ُ
ً
ُ
ب من
صل َ
عليه .واصطالحاً :سلسلة الرواة الموصلة للمتن .وأما المتن لغة فهو :ما َ
األرض وارتفع .واصطالحاً :ما انتهى إليه السند من الكالم.
ُ
حيث القبو ُل والردُّ.
موضوعه :السند والمتن ،من
ثمرته :تمييز األحاديث المقبولة فيعمل بها ،والمردودة فال يعمل بها.
غاية علم مصطلح الحديث:
حفظ الدين اإلسالمي من التحريف والتبديل ،فقد نقلت األمة الحديث النبوي
باألسانيد ،وميزت صحيحه من سقيمه ،ولوال أنَّ هللا تعالى هيَّأ لألمة اإلسالمية هذا
العلم اللتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوعَ ،
وال ْختَلَََ كالم رسول هللا (صلى
هللا عليه وسلم) بكالم غيره.
صح من السنة النبوية.
استنباط األحكام مما َّ
حسن االقتداء بالرسول (صلى هللا عليه وسلم).
تجنب المسلم خطر الوعيد العظيم الذي يقع على من تساهل في رواية الحديث ،قال
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)" :من حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد
الكذابين" ،وقال (صلى هللا عليه وسلم)" :من كذب عل َّي متع ِّمداً فليتب َّو ْأ مقعده من
النار".
أقسام الحديث:
ينقسم الحديث بعدة اعتبارات ،يمكن إجمالها فيما يلي:
أوالً :أقسامه من جهة تعدد طرقه (أسانيده).
ثانياً :أقسامه من جهة المسند إليه (المنقول عنه).
ثالثاً :أقسامه من حيث القبول والردُّ.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

الحديث والثقافة اإلسالمية ()1
مجسمات

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي المقصود
بمصطلح الحديث.

 oحل المشكالت
نشاط ( )0ص07
أوجد العالقة بين كون
اإلسناد من خصائص
األمة ،وبين قوله تعالى:
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحافظون).
...............................
...............................
...............................
............

 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

حددي غاية علم مصطلح
الحديث.

 oالخرائَ الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

عددي أقسام الحديث من
جهة تعدد طرقه.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
اسم المعلمة......................................................./

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
(استراتيجيات التعلم الحديثة +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشَ  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع)
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم  +كتاب الطالب +
الكتاب االلكتروني +
شرح متميز با لفديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  14ساعة)
سعر المادة على سي دي  11لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  11لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض والخرج يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابَ
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابَ
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

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

