المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مدرسة /

الفصل الدراسي األول

أهداف التعليم في المرحلة المتوسطة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخررة محصرورة فري إتبراع ديرن اإلسرالم الرذ خرتم هللا بره
الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إماما ً وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسرول صرلى هللا عليره وسرلم واالنقيراد لمرا جراء بره وإتبراع هديره وسرنته
صلى هللا عليه وسلم.

الأهداف العامة لتدريس مادة الحديث
تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
تدريب المرتعلم علرى قرراءة الحرديث النبرو الشرريف قرراءة سرليمة وضربط حركاتره وسركناته ونطقره نطقرا ً واضرحا ً ي هرر المعنرى معره فري
قراءته ويساعد على فهمه.
تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منه أو تأكيد ما تشرابه ،والتأكيرد علرى الجانرب العقلري والتحليرل
المنطقي أثناء شرح الحديث.
تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفا ه.
إ هار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتد به ويسير على منهجه.
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الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 تقرأ األحاديث الشريفة قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
 تبرز ترجمة لحياة الصحابة اإلجالء رواة األحاديث الشريفة.
 تذكر معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت باألحاديث الشريفة.
 توضح أهم الدروس والعبر المستفادة من دراسة األحاديث الشريفة.
 تحدد أهم التطبيقات السلوكية المستفادة من دراسة األحاديث الشريفة.
 تذكر بعض الخصال التي تزيد اإليمان.
 توضح أهمية العلم ومكانة العلماء.

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى(:شرف اإلنسان وسعادته في الدنيا واآلخرة في اإليمان باهلل واالستقامة
على شرعه و ال يتحقق ذلك إال بالعلم الشرعي المستمد من كتاب هللا وسنة نبيه محمد
صلى هللا عليه وسلم فباإليمان والعلم يعتلي المسلم ذرى المجد ويحقق غاية وجوده
وذلك بأن يكون عبداً هلل تعالى).
(األفهام الباقية):
 اإليمان باهلل شعبه كثيرة ومتفاوتة فمنها ما يكون باللسان ومنهاا ماا يكاون بالقلا
ومنها ما يكون بالجوارح.
 اإليمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ،وأهله ليسوا على مرتبة واحدة.
 -مكانة العلم كبيرة ،والعلم مقدم على كثير من األعمال الفاضلة.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
 الحياااء هااو خلااق أمااة محمااد صاالى هللا عليااه وساالم اذكاار ال ااً ماان 
َ َّمرات الحياء.
 اإليمان.
 اإليمان يزيد وينقص ،وضحي بماذا تكون زيادته ونقصانه.
 العلم.
 اسااتنبطي فائاادة ماان االقتصااار علااى ذكاار كلمااة التوحيااد وإماطااة األذى
والحياء في الحديث دون غيرها.
 ماهي شروط (ال إله إال هللا؟)
 بيني أ ر العالم على الناس.
 أيهما أفضل طل العلم أم طل المال؟

ستعرف المتعلمات :





ستكون المتعلمات قادرات على :
قراءة األحاديث النبوية قراءة صحيحة معبرة.
معرفااة معاااني الكلمااات الجدياادة والتريبااة التااي
وردت باألحاديث النبوية.
اكتسااااب مجموعاااة مااان المعلوماااات عااان حيااااة
الصااااحابة رواة األحاديااااث النبويااااة رضااااي هللا
عنهم.
توضيح معاني األحاديث النبوية وإرشاداتها.

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية







 خرائط
مفاهيم
وخرائط
ذهنية .
 كتابة قصة .
 عمل
مطوية
.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

خبرات التعليم والتعلم

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي 
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة  .
* المالحظات*
تقويم ذاتي




أبدأ بسؤال تمهيد (على ماذا يدل تعدد شع اإليمان؟).
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (العلم واإليمان).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات
األدائية (خصال اإليمان – الحياء – فضل العلم – مكانة العلماء.)...
أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي هللا عنه ،أطل
ماان الطالبااات قااراءة البروشااور قااراءة جياادة ومتأنيااة وماان َا َّم التناااقش فيمااا بياانهن
بترض توضيح نبذة عن مناق الصحابي الجليل رضي هللا عنه.
اإليمان،
شع
عن
مفاهيم
خريطة
للطالبات
أقدم
أطلبمنالطالباتقراءةالخريطةبطريقةعلميةتعتمدعلىتحلياللمعلوماتالتيوردتبهامنخالالس
تيعابالعالقاتبينالعناوينالرئيسةوالفرعيةللخروجبمفهومشاملعن شع اإليمان المتعلقة
بالقل والجوارح.
أقدم للطالبات عرض تقديمي يوضح الدروس المستفادة مان قول الرسول صلى هللا
عليه وسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه " قال :قال رسول هللا صللى هللا عليله
وسلم (( :اإليمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى
عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان  ،" ....وأطل من الطالبات مشاهدة العرض
بتركيز ومن َ َّم معرفة وفهم الدروس المستفادة من الحديث الشريف.
ب َو أاألَ أنعَا ِم مُخأ تَ ِل
َّاس وَالدَّوَا ِ
أطل من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية " َو ِمنَ الن ِ
فٌأَ ألوَانُهُ َكذَلِكَ ِإنَّمَا يَخأ شَى اللَّهَ ِمنأ ِعبَا ِد ِه ا أل ُعلَمَا ُء ِإنَّا للَّهَ عزيز غفور" ،م أقوم
بطرح السؤال التالي عليهن :بيني مكانة العلم في اإلسالم ،يقمن الطالبات بالتناقش
والتباحث فيما بينهن بترض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
يستمعن الطالبات إلى خطبة ألحد كبار العلماء يتحدث عن مكانة العلم في اإلسالم،
م أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها :بيني فضل العلم ومكانة العلماء في
اإلسالم ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بترض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال
محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال
عن مرات تحصيل العلم في الدنيا واآلخرة ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين
تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.

 أعرض على الطالبات فيلم و ائقي يوضح آداب طل العلم ،يقدمن الطالبات بعد
االنتهاء من مشاهدة الفيلم تقريراً عن أهم المعلومات التي وردت في الفيلم و التي
تخدم الهدف التربو المخطط له.
 أطل من التلميذات كتابة بحث عن فضل ومكانة العلم مع توضيح الهدف من كتابة
البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة. .

ستقوم المتعلمات بما يأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناس

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغل عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جان واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

اشتمل على اغل
األحوال

األخوة المعلمين والمعلمات

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

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
ال ة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حس 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
إلكتروني ًا 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
 / SA5780000233608010954856آ بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آ بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940ا بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006ا بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعود لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001ا بان بنك الجزيرة

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000ا 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

