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األهداف العامة للمادة
 .1تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 .2تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
 .3المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين
في هذه المرحلة.
 .4تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
 .5تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية
واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامالً.
 .6تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
 .7ت نمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما
أنه يدرس بنا ًء على اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
 .8رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
 .9إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية
يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث
.10
واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين
.11
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
.12
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به.
.13

األهداف الخاصة للمادة

 تصديق الرسول صلى هللا عليه وسلم ومحبته وإتباعه وذلك لتحقيق جوانب التربية الدينية والتهذيب
الخلقي.
 إغناء الجانب الفكري والثقافي و االرتفاع بمستوى المتعلم.
 تهذيب نفوس المتعلمين ومراعاة اآلداب اإلسالمية والتأسي بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
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توزيع منهج مادة الحديث 2مقررات
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

مصطلح الحديث  -أقسام الحديث  -ثانيا  :أقسام الحديث من حيث القبول والرد

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

ثالثا  :أقسام الحديث من جهة المسند إليه ( المنقول عليه )  -طرق التخريج
الحديث األول  -الحديث الثاني  -الحديث الثالث
الحديث الرابع  -الحديث الخامس  -الحديث السادس

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الحديث السابع  -الحديث الثامن  -الحديث التاسع

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

الحديث العاشر  -الحديث الحادي عشر  -الحديث الثاني عشر

7
8

األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

الحديث الثالث عشر  -الحديث الرابع عشر  -الحديث الخامس عشر
الحديث السادس عشر  -الحديث السابع عشر  -الحديث الثامن عشر

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

الحديث التاسع عشر  -الحديث العشرون  -الحديث الحادي والعشرون – الحديث الثاني والعشرون

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

القرآن الكريم حقوقه  ،آداب تالوته  -الشمائل المحمدية  -حقوق آل بيت النبي  - حقوق
أصحاب النبي 
حقوق الزوجين  -تربية األوالد  -المرأة ومكانتها في اإلسالم  -الحجاب  -اللغة العربية :
أهميتها  ،والمحافظة عليها
السياسة الشرعية  -الجهاد في سبيل هللا  -المال في اإلسالم  -الورع والزهد  -الفتن واالبتالء

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

الصبر  -العلم ومصادر المعرفة  -اإلعالم  -آداب وأحكام التعامل مع الشبكة العنكبوتية  -الحوار
وآدابه  -المسجد وآدابه
المسجد الحرام فضائله وأحكامه  -المسجد النبوي فضائله وأحكامه  -المسجد األقصى فضائله
وأحكامه  -أحكام السالم وآدابه  -الزيارة وآدابها  -الصحة والمحافظة عليها
 -أدب التعامل مع غير المسلمين  -التنصير والتبشير  -الخطر الصهيوني  -حقوق الخدم والعمل

16
18-17

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

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

مراجعة
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مالحظات

األحد
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المادة
التاريخ
مصطلح الحديث
موضوع الدرس
الحصة
ما مصطلح الحديث ؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
 تعريف مصطلح الحديث :
ْ
َ
سدند وال َمد ْت ِن ،مدن
هو :عل ٌم بقواعدد يُعدرف بهدا أحدوال ال ه
ُ
حيث القبو ُل والرد .
السددند لغ دةً :ا ْل ُمعتَ َمددد ،سددمي بددذلك ألن الحددديث يسددتند
إليه ،ويعتمد عليه.
ُ
ْ
ْ
ْ
وصلة لِل َمت ِن.
واصطالحا ً :سلسلة الرواة ال ُم ِ
ب ِمن األرض وارتفع.
صلُ َ
المتن لغةً :ما َ
واصطالحا ً :ما انتهى إليه السن ُد ِمن الكالم.
أن تعرف الطالبة مصطلح الحديث  موضوع مصطلح الحديث :
أن تحدد الطالبة موضوع مصطلح السند والمتن من حيث القبول والرد .
الحديث
ثمرته :تمييز األحاديث المقبول ِة فيُعم ُل بهدا ،والمدردود ِة
فال يُعمل بها .
أن تستنتج الطالبة أهمية علم
 أهمية علم المصطلح :
المصطلح
 -1حفظ الدين من التحريف والتبديل .
أن توضح الطالبة نشأة علم
ص هح من السنة النبوية .
 -2استنباط األحكام مما َ
المصطلح وبعض المؤلفات فيه
 -3االقتداء بالنبي  في عبادته ومعامالته وأخالقه .
 نشأة علم المصطلح وبعض المؤلفات فيه :
قواعددد هددذا العلددم لهددا أصددل فددي القددرآن الكددريم والسددنة
النبوية.
ومن أبرز المؤلفات وأشهرها  :كتاب نخبة الفكر في
مصطلح أهل األثر  ،كتاب معرفة أنواع علم الحديث .

الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

أتناقش مع الطالبات حول المقصود بمصطلح
الحديث ،أعمل على توضيح مضمون الفكرة للطالبات
بشكل مبسط ،ثم أسمح لهن بطرح مجموعة من
األسئلة حول الموضوع ،ومن خالل التفاعل بين
الطالبات في محاولة اإلجابة على تلك األسئلة
يتوصلن لتكوين مفهوم شامل عن الفكرة محل
النقاش.
أوزع طالبات الفصل على ثالث مجموعات بحيث
تشمل كل مجموعة نفس العدد من الطالبات
المتفوقات والمتوسطات دراسياً ،ثم أطلب من كل
مجموعة التعاون فيما بينها لشرح وتوضيح غاية
علم مصطلح الحديث بحيث تقوم كل مجموعة
باختيار طالبة تعبر عن رأيها ،وأقوم بتحية
المجموعات الثالث على نشاطهن.
أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة
حول المقصود بأن اإلسناد من خصائص هذه األمة،
وذلك من خالل اإلستعانة بالمكتبة المدرسية أو
الشبكة العنكبوتية وأقوم بتقييم األبحاث وأختيار
بحثين ومناقشتهم مع الطالبات.
أطلب من الطالبات تصميم خريطة مفاهيم توضح
أقسام الحديث من جهة تعدد طرقه ،يتعاون الطالبات
فيما بينهن بهدف تحديد تصميم مناسب للخريطة
والعمل على تنفيذها بحيث تخرج بالشكل الالئق.

حل أسلة الكتاب

الخميس

عرفي مصطلح الحديث
حددي موضوع مصطلح
الحديث
استنتجي أهمية علم
المصطلح
وضحي نشأة علم
المصطلح وبعض
المؤلفات فيه

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
إلكترونيا ً 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

