مادة الحديث
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة التعلم النشط

معلمة المادة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 أ ُ َّ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.

• 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 منه أو تأكيد مااا تشااابه ،والتأكيااد
على الجانب العقلي والتحليل المنطقي أثناء شرح الحديث.
• تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
• إظهار شخصية الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلااى يقتاادي بااه
ويسير على منهجه.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 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

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الحديث للصف األول المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

•
•
•
•
•

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

• الصبر على الطاعة

6
7
8

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

• تابع الصبر على الطاعة
• الصبر على المصائب
• مراجعة عامة

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

• فضل الحمد والتسبيح

10
11

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

• أذكار الصباح والمساء
• فضل التوبة واالستغفار

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

• الذكر بعد الصالة

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

• مراجعة عامة

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15
16
18-17

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على هداية أمته
تابع حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على هداية أمته
عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بتعليم أمته
شفقة الرسول صلى هللا عليه وسلم على أمته
حقيقة الشكر

• أثر الصحبة
• تابع أثر الصحبة
• حسن الخلق
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على
موضوع الدرس
الحديث 1م
هداية أمته.
بيني موقف الناس من دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

أوراق نشاط

❑سبورة ذكية
❑عرض مرئي
❑شرائح إلكترونية
تجارب عملية❑
قطع الورق والفلين❑

❑

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفصل

أخرى❑........................... :االكتشاف المباشر ❑التقويم البنائي التواصل اللغوي ❑عصف ذهني ❑استقصاء ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑ تعلم تعاوني

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

الخبرات السابقة

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

تقويم قبلي

أن تربط الطالبة بين الصورة وبين
موضوع الحديثين.
أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل
أن تفسر الطالبة بعض المعاني
والمفردات الجديدة التي وردت
بالحديث الشريف.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس
أن تمتثل الطالبة لتعاليم اإلسالم التي
تضمنها الحديث الشريف وتعمل بها.

أستهل الدرس بوضع مجموعة من الصور أمام الطالبات وعليهن استنتاج
العالقة بين الصور والحديثين الشريفين في موضوع الدرس
أقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل ،ثُم أقوم بكتابة نص
الحديث الشريف على السبورة وأقوم باختيار الطالبات الواحدة تلو األخرى
لقراءة الحديث قراءة مضبوطة بالشكل ،أنصت جيدا ً لقراءة الطالبات وأقوم
بمعالجة األخطاء اللغوية التي قد تظهر لدى الطالبات.
أحث الطالبات على التدرب على طريقة البحث داخل المعجم لتحديد معاني
بعض الكلمات والمفردات الجديدة التي وردت بالحديث ،أساعد الطالبات
على طريقة البحث المثالي داخل المعجم وفي نهاية التدريب أطلب من
الطالبات كتابة ما توصلت إليه الطالبات بكراساتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل ،ثُم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة
الموضح بها.

التقويم

تقويم بنائي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

رابط تفاعلي



اربطي بين الصورة وبين موضوع
الحديثين.

اقرئي الحديث قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.

فسري بعض المعاني والمفردات
الجديدة التي وردت بالحديث الشريف.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

تفكير❑كتابة

❑قراءة

❑تحدث

❑استماع

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية ⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية ⃝ أخرى..............

❑

ن
المعلمي والمعلمات
األخوة
ّ ا اَ ُ
َ اااَ
ا
اّلل وبركات ُه
السَلمُ عليكمُ ورحمة هُ
يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الحديث
تحضيُُ+توزي عُُ+أهداف
ر
أنواعُالتحاضي
رُ
ر
س
ُُ+االسياتيجياتُالحديثةُُ+بطاقاتُتخطيطُالدرو ُ
ُُ+وحداتُُ+مرسدُ+بنائ
خماس
ي
ي

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

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح

_____________________________________________________________
لُ
طباعةُملونةُُ+السُديُ=ُُ60ريا ُ
ي
طباعةُأبيضُوأسودُُ+السُديُ=ُُ30ريالُ
ي
لُ(للصفُالواحدُ)
سُديُفقطُ=ُُ20ريا ُ
ي
جميعُمرفقاتُالسُديُعنُطريقُااليميلُ=ُُ20ريالُ
ي
التوصيل ن يف الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50ريال
:لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالمُ
التوصيل ن يف الرياض والخرج مجانا
عي الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)  50ريال
لباف مدن المملكة ر
التوصيل ي
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
ً
إلكيونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة

او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 0505107025للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم
0551092444
0555107025
0557977722
ر ن
ج
وهناُأرقامُالحساباتُللمعلميُخارجُمدينةُالرياضُوالخر ُ
األهىل
البنك
ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110

______________________________________________
اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عىل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ري
2052558759940
سامبا
العتيب
سعد عبدالرحمن
ري
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ري

0101001926001
اغبي ن
لألخوة أصحاب المكتبات الر ن
الحرب ن يف مدنهم االتصال بجوال المدير
فواز
لتحاضي
وكالء
يكونوا
أن
ف
ري
ي
0554466161

