مادة الحديث
الصف االول المتوسط

التحضير بطريقة وحدات
مشروع الملك عبد هللا
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أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبرا ً وعمالً.
أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى
به.
أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف
حقوقهم.
أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين
والخلق.
أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم
التشريع.
أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه
ورفاقه.
أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه
ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد
والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام
التحدث بها.

• تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشررريع اإلسررالمي بعررد
القرآن الكريم.
• تدريب المتعلم على قراءة الحررديث النبرروش الشررريف قررراءة سررليمة
وضبط حركاته وسكناته ونطقه نطقا ً واضحا ً يظهر المعنى معه فرري
قراءته ويساعد على فهمه.
• تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما
غمررض منرره أو تأكيررد مرر ا تشررابهو والتأكيررد علررى الجانررب العقلرري
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 األعلى يقتدش به ويسير على منهجه.
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• حرص الرسول 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
• الصبر على الطاعة
• تابع الصبر على الطاعة
• الصبر على المصائب
• مراجعة عامة
• فضل الحمد والتسبيح
• أذكار الصباح والمساء
• فضل التوبة واالستغفار
• الذكر بعد الصالة

• حسن الخلق
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة :الحديث
العنوان :الوحدة األولى
الصف :األول المتوسط (الفصل الدراسي األول)
الموضوع :عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته
الفترة الزمنية 4 :حصص
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
• تستشعر رحمة النبي صلى هللا عليه وسلم بأمته وحرصه على نجاتهم.
• تعظم الرسول صلى هللا عليه وسلم وتذكر بعض حقوقه.
• تعرف ترجمة لحياة رواة األحاديث الشريفة التي وردت بالوحدة.
• تذكر أهم الدروس والعبر المستفادة من األحاديث الشريفة.
• توضح معاني المفردات الصعبة التي وردت باألحاديث الشريفة.
• تفسر مظاهر حرص النبي صلى هللا عليه وسلم.
• تحرص على االقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم.
• تدرك حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على تعليم أمته.
• تدرك حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على مغفرة هللا ألمته.
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
• حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على هداية
الفكرة الكبرى:
أمتهو وضحي ذلك.
(رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو أزكى البشرية وأكمل
• ما معنى (النذير العريان)؟
الخلق في علمه وعبادته وخلقه وتعامله فهو القدوة
واألسوة وهو الرحمة المهداةو افترض هللا علينا اإليمان • ما سبيل النجاة في الدنيا واآلخرة؟
به وأوجب طاعته ومحبته وتوقيره وتحكيم شرعه)
• اذكرش بعضا ً من أحكام التعبد هلل في الصالة
وفي األكل والشرب.
(األفهام الباقية):
• ما معنى االستنجاء؟
• طاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبب للفالح
• ما أحكام االستنجاء؟
والنجاح والنجاة من الشر والهالك.
• فسرش معنى إسباغ الوضوء.
• حرص اإلسالم على آداب قضاء الحاجة دليل على
• عددش بعض األعمال التي يسرها هللا ليكفر بها
شمول أحكام الشريعة اإلسالمية لكل شؤون الحياة.
سيئاتك ويرفع درجاتك.
• رحمة هللا بعباده حيث رتب األجر العظيم على العمل • ما المراد بإسباغ الوضوء؟
القليل.
ُّ
المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها الطالبات بعد تعلم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على:
ستعرف الطالبة:
من مظاهر عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته:
• قراءة األحاديث النبوية قراءة صحيحة معبرة.
• حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على هداية
• معرفة معاني الكلمات الجديدة والغريبة التي
أمته.
وردت باألحاديث النبوية.
• عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بتعليم أمته.
• اكتساب مجموعة من المعلومات عن حياة
الصحابة رواة األحاديث النبوية رضي هللا
• شفقة الرسول صلى هللا عليه وسلم على أمته.
عنهم.
• توضيح معاني األحاديث النبوية وإرشاداتها.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
✓ بعد نهاية هذه الوحدة عن عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن مظاهر
عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته.
المحكات الرئيسية:
✓ من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
✓ من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة ,المفكرات )...سيعرضن
الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
✓ أبدأ بسؤال تمهيدش (ما الحقوق الواجبة للنبي صلى هللا عليه وسلم؟).
✓ أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته).
✓ مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (النذير العريان
– االستنجاء – مكفرات الذنوب – الرباط.)...
✓ أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن الصحابي الجليل أبي موسى األشعرش رضي هللا عنهو أطلب من الطالبات
قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثَم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح نبذة عن مناقب الصحابي
الجليل.
✓ أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن الحقوق الواجبة للنبي صلى هللا عليه وسلمو 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 طاعة النبي صلى هللا عليه وسلم.
✓ أقدم للطالبات عرض تقديمي يوضح الدروس المستفادة من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم عن أبي هريرة
ارا
رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول(( :إن َما َمثَلي َو َمثَل الناس َك َمثَل َرج ٍل استَوقَ َد نَ ً
فَلَما أَضَا َءت َما حَولَه"...و وأطلب من الطالبات مشاهدة العرض بتركيز ومن ثَم معرفة وفهم الدروس
المستفادة من الحديث الشريف.
✓ أقدم للطالبات فيديو عن آداب قضاء الحاجة في الشريعة اإلسالميةو يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباهو
ومن ثَم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح األدلة على شمول الشريعة اإلسالمية وتلبيتها لكل احتياجات
البشر مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
✓ يستمعن الطالبات إلى خطبة ألحد كبار العلماء يتحدث عن آداب قضاء الحاجةو ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها( :ما الفرق بين االستنجاء واالستجمار؟*و 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 مظاهر عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته مع توضيح الهدف من
كتابة البحث ومبرراته.
✓ أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.
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