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الحديث 1
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:















المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة
العام الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارها
ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في
إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به

معلومات عن المعلمة
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 الصفوف التي تدرسها:
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 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  1نظام مقررات
األسبوع

التاريخ

الدروس

مالحظات
-

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

السنة النبوية ( تعريفها – منزلتها – حجتها ) -حفظ هللا تعالى للسنة النبوية -تعريف بالكتب السبعة
ومؤلفيها

2
3
4

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

الحديث األول  -الحديث الثاني  -الحديث الثالث

الحديث السابع  -الحديث الثامن  -الحديث التاسع

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الحديث العاشر  -الحديث الحادي عشر  -الحديث الثاني عشر

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

الحديث الثالث عشر  -الحديث الرابع عشر  -الحديث الخامس عشر

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

الحديث السادس عشر  -الحديث السابع عشر  -الحديث الثامن عشر

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

الحديث التاسع عشر  -الحديث العشرون  -الحديث الحادي والعشرون

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

الحديث الثاني والعشرون  -حق هللا تعالى وحق الرسول  - الدعوة إلى هللا تعالى وصور هدي النبي  في
ذلك

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

االستقامة -العفة  -األخالق وأهميتها -الصدق والكذب

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

المزاح وآدابه  -األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -الوقت وأهميته

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

األخالق واختيار األصحاب  -حقوق اإلنسان  -القراءة وأهميتها  -السفر وآدابه

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الدعاء – الذكر  -حقوق الراعي والرعية  -حقوق الوالدين واألقارب

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

الشباب  -االبتعاث  :أحكامه وآدابه – التدخين  -آفات اللسان  -القلوب وأمراضها

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

 الذنوب والمعاصي وآثارهما  -المحاسبة والتوبة – العولمة  -الشيطان ومداخله – االستشراق -الحضارة اإلسالمية

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة

الحديث الرابع  -الحديث الخامس  -الحديث السادس

االختبارات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة السنة.
أن تميز الطالبة منزلة
السنة النبوية.
أن تناقش الطالبة حجية
السنة النبوية.
أن تلخص الطالبة طرق
إنكار حجية السنة
ودوافعها.
أن تذكر الطالبة بعض
الضالالت واإلنحرافات في
السنة النبوية.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

السنة النبوية "تعريفها – منزلتها"

الحديث ()1
نظام مقررات

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري بعض السنن المتبعة في حياتنا اليومية.
المحتوى وفرض الدرس
تعريف السنة :السنة في اللغة :الطريقة واليسيرة حميدة كانت أو ذميمة.
السنة في إصطالح المحدثين :ما أصيف إلى النبى صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو
تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
منزلة السنة النبوية :للسنة النبوية مكانة عظيمة في األسالم؛ يمكن تلخيصها في النقاط
التالية -1 :السنة هى المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن الكريم.
 -1السنة النبوية وحى من هللا تعالى لرسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ولكنها وحى غير
متلو؛ فإن الوحى وحيان :وحى متلو وهو :القرآن الكريم؛ ووحى غير متلو وهو:
السنة النبوية -2 .السنة النبوية تأتى من القرآن الكريم على ثالثة أنحاء:
أ -بيانا للقرآن الكريم؛ و توضيحا ً لما أجمل من أحكامة؛ كتفصيل أحكام الصالة والزكاة.
ب -تأكيداً وتقريراً ألحكام القرآ الكريم؛ كإيجاب صلة األرحام وتحريم الزنا والسرقة.
ت -تأتى بأحكام سكت عنها القرآن الكريم؛ كتحرم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
حجية السنة النبوية :السنة النبوية حجة في األحكام الشروعية اإلعتقادية والعملية؛ فهى
واجبة اإلتباع كالقرآن الكريم؛ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة في نصوص كثيرة
منها :أ -قوله تعالىَ ( :وأَ ِطيعُوا ه
سو َل) سورة التغابن.12:
هللاَ َوأَ ِطيعُوا ال هر ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
سو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما ن َهاك ْم َعنهُ فانت ُهوا) سورة الحشر.7:
أ -قوله تعالىَ (:و َما آتَا ُك ْم ال هر ُ
ب -حديث المقدام بن محمد يكرب الكندى قال :قال رسول هللا صلى هللا علية وسلم ((
يوشك الرجل متكئا على أريكة؛يحدث بحديث من حديثى فيقول :بيننا وبينكم كتاب
هللا عز وجل؛ فما وجدنا فية من حالل إستحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام
حرمناه؛أال و إن ما حرم رسول هللا صلى هللا علية وسلم مثل ما حرم هللا)) .رواه
إنكار حجية السنة ودوافعة:
أحمد وأبو داود والترمزي وابن ماجة()1
 -1إنتشر اإلسالم وظهر على أمم الكفر؛وبقيت بقايا من الزنادقة الملحدة من بقايا
الديانات األخرى من المجوسية وغيرها؛ لم يدخل اإليمان في قلوبهم ولم يكن لديهم
القدرة على إظهار كفرها وضاللها بعد شروق شمس اإلسالم.
فمن هذه الضالالت واإلنحرافت :إنكار حجية السنة النبوية والزعم بأن القرآن وحدة كاف

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب

مجسمات

التاريخ

صور

األنشطة
نشاط ( )1ص 14
بالرجوع إلى سورة
النجم :استخرجي اآلية
التي تدل على أن السنة
وحي من هللا لنبيه صلى
هللا عليه وسلم.

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي السنة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

نشاط ( )2ص 14
ظهرت على الشبكة
العنكبوتية ..............
 oالتعلم الذاتي
تعاوني مع زميالتك في
اختيار موقعين ،ثم اكتبي
 oالتعلم التعاوني
في دفترك تقريراً عنهما
يشمل :التعريف بالموقع،
 oأخرى ........
غاياته واهدافه ،أقسامه،
خدمات الموقع ،روابطه.

 oالخرائط الذهنية

ميزي منزلة السنة
النبوية.
ناقشي حجية السنة
النبوية.
لخصي طرق إنكار حجية
السنة ودوافعها.
اذكري بعض الضالالت
واإلنحرافات في السنة
النبوية.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي
اسم المعلمة.......................................... /

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة

+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (

SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________

بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

