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تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
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.
تحفيز همته الستعادة أمجاد أُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
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.

األهداف الخاصة للمادة







تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهر المعنى
معه في قراءته ويساعد على فهمه.
تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منهه أو تككيهد مها تشهابهل والتككيهد علهى الجانهب
العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
إظهار شخص ية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطههرة فيتخهذم مثلهه األعلهى يقتهدي بهه ويسهير علهى
منهجه.

توزيع منهج مادة الحديث والسيرة للصف الثاني المتوسط
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الدروس

شعب اإليمان
فضل العلم
الدرس الثالث :الخوف والرجاء
حسن الظن باهلل
التوكل
تابع التوكل
فضل الوضوء والصالة
مراجعة عامة

تابع فضل الوضوء والصالة
فضل صالة الصبح والعشاء
فضل األذان والصف األول
تعاهد القرآن وفضل البقرة وآل عمران
آداب االستماع للقرآن
مكانة العمل في اإلسالم
فضل الصبر عن المساءلة  -خطر الغش
مراجعه عامة
االختبارات

مالحظات

الحديث 2م
المادة/الصف
شعب اإليمان.
موضوع الدرس
اذكري تعرف اإليمان اصطالحاً.
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تقرأ الطالبة الحديث
قراءة صحيحة.
أن تلخص الطالبة ما
يعرفنه عن راوي الحديث
الشريف.
أن تفسر الطالبة معاني
الحديث الشريف.
أن تبين الطالبة ما هي
شعب اإليمان.
أن تذكر الطالبة الدروس
اإليمان
المستفادة من الحديث
الشريف.
أن تحل الطالبة ورقة
عمل بالجوارح
إعتقاد بالقلب
قول باللسان
بالدرس.
العمل الخاصة
مصطلحات
أن تحرص الطالبة على ما اإليمان :قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح - .الحياء :خلق يبعث على فعل الحسن وترك
يزيد إيمانها ويقربها من القبيح.
هللا سبحانه وتعالى.
من معاني الحديث وإرشاداته
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معاني الكلمات
معناها
الكلمة
عدد بين الثالثة إلى التسعة
بضع
جزء
شعبة
أعل ها وأكثرها أجراً
أفضلها
آخرها
أدناها
تنحيته وإبعادم
إماطة األذى






الواجب

اإليمان باهلل شعبه كثيرة منها  :ما يكون باللسان ومنها ما يكون بالقلب ومنها ما يكون
بالجوارح.
شعب اإليمان متفاوتة فكعالها وأفضلها قول "ال إله إال هللا" وهي أصل جميع الشعبل وبها
يدخل اإلنسان في دين اإلسالم.
الحياء شعبة من شعب اإليمانل وتخلقك به يزيدك قربا ً من هللا ويزينك عند الناس.
اإليمان يزيد وينقص بالمعصيةل وأهله ليسوا على مرتبة واحدةل فنافس لتحصل على أعلى
درجات اإليمان.

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
أقوم بقراءة الحديث قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكلل ُثم أقوم بكتابة نص الحديث على
السبورة وأختار الطالبات الواحدة تلو األخرى
لقراءة الحديث.
أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول ما يعرفنه عن راوي الحديث من
خالل االستعانة بالمكتبة المدرسية أو الشبكة
العنكبوتية وأقوم بتقييم األبحاث واختيار
بحثين ومناقشتهما مع الطالبات.
أبسط للطالبات المعاني والمفردات الجديدة
على مسامعهن وأقرب لهن المعنىل ُثم أطلب
منهن كتابة المعاني والمفردات في
كراساتهن.
أطلب من الطالبات االشتراك في عمل لوحة
تحتوي على شكل توضيحي لشعب اإليمانل ُثم
أطلب منهن تعليقها في الفصل.
أوضح للطالبات باستخدام السبورة أهم ما
يستفاد من الحديث الشريف بتصنيفها على
شكل نقاط مسلسلة مع شرح كل عنصر
بالتفصيلل ُثم أكلف الطالبات بكتابة ملخص
لها بكراساتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة
بالدرسل ُثم أكلفهن بحلها

الخميس

اقرئي الحديث قراءة
صحيحة.
لخصي ما تعرفيه عن
راوي الحديث الشريف.
فسري معاني الحديث
الشريف.
بيني ما هي شعب اإليمان.
اذكري الدروس المستفادة
من الحديث الشريف.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

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 الراغبين 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

