اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

أهداف تدريس مادة الحديث
 أن تعرف الطالبة أهمية الحديث النبوي وخصائصه.
 أن تحفظ الطالبة عددًا مناسبًا من األحاديث المقررة.
 أن تتربى الطالبة على تقوى هللا ومحبته وخشيته وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
 أن تتربى الطالبة على محبة النبي وتوقيره والتأسي به.
 أن تتربى الطالبة على االقتداء بالسلف الصالح.
 أن تنمو إحساس الطالب بعظمة هذه الدين وشموله وكماله .
 أن تحرص الطالبة على التنافس في العلم النافع والعمل الصالح.
 أن تنشأ الطالبة على الدعوة إلى هللا تعالى واألمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
 أن توازن الطالبة بين عمل الدنيا واآلخرة.
 أن تعرف الطالبة بعض األذكار الشرعية ،ويعتاد على التزامها.
 أن تعتاد الطالبة التحلي باألخالق الفاضلة واالبتعاد عن األخالق الرذيلة.
 أن تتربى الطالبة على التأدب باآلداب الشرعية في تعامله مع اآلخرين.
 أن تستشعر الطالبة أهمية مرحلة البلوغ و ما يترتب عليها من التزامات.
 أن تحرص الطالبة على ما فيه حفظ روحها وبدنها وتقويتهما.
 أن تعتاد الطالبة المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
 أن تبتعد الطالبة عن التأثر بالعادات والتقاليد المخالفة للشرع.
 أن تحذر الطالبة من دواعي الوقوع في الفاحش
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من أعمال القلوب

ملخص الوحدة

أعمال القلوب ومنزلتها وأثرها في صالح العبد واستقامته.

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى(:إخالص العمل هلل أساس في قبول العبادات ,فكل عبادة ال يخلص العبد
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يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :









تقرأ األحاديث الشريفة قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
تذكر معاني الكلمات الغربية التي وردت باألحاديث الشريفة.
توضح بعض معاني األحاديث الشريفة وإرشاداته.
تبرز بعض التطبيقات السلوكية المكتسبة من دراسة األحاديث الشريفة.
تسرد ترجمة لحياة رواة األحاديث الشريفة رضي هللا عنهم أجمعين.
تدرك أهمية االستعداد لليوم اآلخر ولوازم ذلك.
تستشعر فضل التفكر في مخلوقات هللا وتعتاد على ذلك.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:









متى يكون العمل صالحا ً مقبوالً؟
كيف تحققين اإلخالص في تعلمك في المدرسة؟
ضعي تعريفا ً مناسبا ً للتفكر.
ما الفرق بين من يؤدي العبادة نتيجة للتفكر ,ومن يؤديها على سبيل العادة؟
تأملي في السماء ,واذكري ثالثةً من األمور التي تدل على عظم خلقها.
قارني بين حال المؤمن في الدنيا وحال الغريب.
دل حاديث اباان عماار رضااي هللا عنهمااا علااى أهميااة اسااتغالل أوقااات الفاارا  ,وضااحي
ذلك.

ستعرف المتعلمات :
من أعمال القلوب:
 اإلخالص.
 التفكر.
 الرضا.

ستكون المتعلمات قادرات على :






قراءة األحاديث النبوية قراءة صحيحة معبرة.
معرفة معاني الكلمات الجديدة والغريباة التاي وردت
باألحاديث النبوية.
اكتساب مجموعة من المعلومات عن حياة الصحابة
رواة األحاديث النبوية رضي 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 )

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

خبرات التعليم والتعلم












أبدأ بسؤال تمهيدي (ما الفرق بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب؟).
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (من أعمال القلوب).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (أعمال
القلوب – أعمال الجوارح.)...
أقدم للطالباات بروشاور يتحادن عان الصاحابي الجليال أباي هريارة رضاي هللا عناه  ،أطلاب مان الطالباات
قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية.
ّللاَ ُم ْخل ِِصينَ لَهُ الدِينَ ُحنَفَاء
أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية " َو َما أُمِ ُروا إِ َال ِليَ ْعبُدُوا َ
َويُقِي ُموا الص ََالةَ َويُؤْ ت ُوا الزَ كَاةَ َوذَ ِلكَ دِينُ ا ْلقَ ِي َم ِة " ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :ما األساس
في قبول العبادة؟ ،يقمن الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال
محل النقاش.
أقدم للطالبات عرض تقديمي يوضح الدروس المستفادة من قول الرسول صلى هللا عليه وسالم عان أباي
ااس يُ ْق َ
ضااى يَا ْاو َم
هرياارة رضااي هللا عنااه " َ
ساامِ ْع ُ رسااول هللا صاالى هللا عليااه وساالم يَقُااو ُل(( :إِنَ أَ َو َل النِا ِ
عمِ ْلا َ ف ِيهَاا ؟ قَاا َل :قَاتَ ْلا ُ فِياكَ َحتَاى
ستُش ِْه َد فَأُتِي ِ ِبا ِه فَعَ َرفَاهُ نِعَ َماهُ فَعَ َرفَهَاا ,قَاا َل :فَ َماا َ
ا ْل ِقيَا َم ِة َ
علَ ْي ِه رجُل ا ْ
علَى َوجْ ِه ِه َحتَى أ ُ ْلق َِي
ب َ
ا ْ
ستُش ِْهدْتُ  ,قَا َل َ :كذَ ْب َ َولَ ِكنَكَ قَاتَ ْل َ ألَنْ يُقَا َل  :جَريء ,فَقَ ْد قِي َل ث ُ َم أُمِ َر بِ ِه فَسُحِ َ
في النَ ِار ،" ....وأطلب من الطالبات مشاهدة العارض بتركياز ومان ثَا َم معرفاة وفهام الادروس المساتفادة
من الحديث الشريف.
يستمعن الطالبات إلى خطبة ألحد كبار العلماء يتحدن عن الرياء ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة
منها :هل الرياء نوع من الشرك؟ ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
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ض َر َبنَا َما َخلَ ْق َ هَذا بَاطِ الً ُ
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عذَا بَالنَا ِر {َ }191ربَنَا إِنَكَ َمن تُدْخِ ِل النَ َ
َو َما لِل َظالِمِ ينَ مِ نْ أَنصَار{ ،" }192ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :وضحي أهمية عبادة التفكر
في حياة المسلم ،يقمن الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال
محل النقاش.
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن التفكر ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على
تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج
بمفهوم شامل عن ثمرات التفكر.
يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن العالقة بين
عبودية التفكر وعبودية الجوارح ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة
العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
يستمعن الطالبات إلى خطبة ألحد كبار العلماء يتحدن عن الرضا ،ثم أقومبطرح عدة أسئلة للمناقشة
منها :عددي ثمرات الرضا بقضاء هللا وقدره ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل
إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أعمال القلوب ومنزلتها وأثرها في صالح العبد واستقامته مع
توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

ستقوم المتعلمات بمايأتي

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.

المناسب

* 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 اغلب 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 جانب واحد
فق بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

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 بوين 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
إلكترونيا ً 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
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006

البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

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

