حديث 2
نظام المقررات
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس



تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته
في قلبها.



تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها ،حتى تلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.



تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي.



تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.



تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل المسؤولية.



تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها.



حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد



تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها.



تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والمبادئ الدخيلة



إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

 أن تسهم دراسة الحديث في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالبات سواء في اللفظ أو المعنى أو االسلوب .
 أن تسهم دراسة الحديث الشريف في تنمية الوازع الديني لدى الطالبات .
 أن تقدر الطالبات الجهود العظيمة والقيمة التي بذلها أسالفنا من رواية الحديث في سبيل التحري من صدقه وصحته وفي سبيل جمعه
وتدوينه وحفظه لألجيال القادمة مصدرا أصيال ونبعا راقيا للشريعة االسالمية .
 أن تتدرب الطالبات على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحاديث النبوية
 أن تتصل الطالبات اتصاال مباشرا بالمنبع الثاني من منبعي الشريعة اإلسالمية .وهو السنة المطهرة وأن يأخذن عنه حقيقة دينهن
ويقفوا على تشريعاته الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .
 أن يقتدي الطالبات بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم  ،وأن يجعلن من حياته مثاال يحتذونه في حياتهن  .قال تعالى { لقد كان
لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا } .
 أن تتكون لدى الطالبات القدرة على تمييز األحاديث المكذوبة والموضوعة  ،أو على األقل يحسون بشئ من الشك تجاه األحاديث
ويترددون في قبولها والعمل بها حتى يستوثقون من صحتها بالطرق المناسبة لهم والتي يرشدون إليها خالل دراستهن .
أن تلم الطالبات بالفروق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم حتى تتميز طبيعة كل منهما عن اآلخر .
 أن تقف الطالبات على مكانة الحديث الشريف من القرآن الكريم  .أو على موضعة من الدين اإلسالمي  .وأن يعرفن أنه مصدر ثان
للتشريع اإلسالمي بعد القران وأنه مفصل الجماله وشارح له ‘ باالضافة إلى أنه منبع هداية وإرشاد وتوجيه ‘ وأنه يتناول حياة
المسلمين الواقعية يتفصيل أكثر فينظم لهم بيوعهم وتجارتهم وأسفارهم وحروبهم ومعامالتهم مع جيرانهن من الدول واألفراد و
ازواجهن وأحتفاالتهن ....الخ
أن تتعرف الطالبات على األحاديث النبوية من حيث طبيعتها وأنوعها ومصدرها والطريقة التي اتبعها المسلمون في روايتها وتدوينها
والمحافظة عليها واالستيثاق منها وكذلك ما يتعلق بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها .
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة حديث  2نظام مقررات
األسبوع

التاريخ

الدروس
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األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3
4

األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

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

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الصبر  -العلم ومصادر المعرفة -اإلعالم -آداب وأحكام التعامل مع الشبكة العنكبوتية  -الحوار وآدابه

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

المسجد وآدابه  -المسجد الحرام فضائله وأحكامه  -المسجد النبوي فضائله وأحكامه -المسجد األقصى
فضائله وأحكامه

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

أحكام السالم وآدابه  -الزيارة وآدابها -الصحة والمحافظة عليها -أدب التعامل مع غير المسلمين الخطر الصهيوني -
حقوق الخدم والعمل -مراجعة عامة

16
18-17

الثالثاء
1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ الخميس 1442/10/22هـ
الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة المكتسبات السابقة  -مصطلح الحديث  -أقسام الحديث
ثانيا  :أقسام الحديث من حيث القبول والرد
ثالثا  :أقسام الحديث من جهة المسند إليه ( المنقول عليه )  -طرق التخريج
الحديث األول  -الحديث الثاني  -الحديث الثالث

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

مراجعة
االختبارات

مالحظات

األحد

اليوم

االثنين

الثالثاء

األربعاء الخميس

التاريخ
التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /س ما مصطلح الحديث ؟



أن تعرف الطالبة مصطلح الحديث



أن تحدد الطالبة موضوع مصطلح الحديث



أن تستنتج الطالبة أهمية علم المصطلح



أن توضح الطالبة نشأة علم المصطلح
وبعض المؤلفات فيه

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

نظام مقررات

الحديث 2

مصطلح الحديث

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

أهداف الدرس

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط

الحصة

الصف

المادة

الموضوع

تعريف مصطلح الحديث :
ُ
حيث القبول ُ والرد .
الس َند وا ْل َم ْت ِن ,من
هو :عل ٌم بقواعد ُيعرف بها أحوال َّ
السند ً
لغة :ا ْل ُمع َت َمد ,سمي بذلك ألن الحديث يستند إليه ,ويعتمد عليه.
ُ
ْ
ْ
واصطالحاً :سلسلة الرواة ال ُموصِ لة لِل َم ْت ِن.
المتن ً
صل ُ َب مِن األرض وارتفع.
لغة :ما َ
ً
واصطالحا :ما انتهى إليه السن ُد مِن الكالم.
موضوع مصطلح الحديث :
السند والمتن من حيث القبول والرد .
ثمرته :تمييز األحاديث المقبول ِة ف ُيعمل ُ بها ,والمردود ِة فال ُيعمل بها .
أهمية علم المصطلح :
 -1حفظ الدين من التحريف والتبديل .
ص َّح من السنة النبوية .
 -2استنباط األحكام مما َ
 -3االقتداء بالنبي  في عبادته ومعامالته وأخالقه .
نشأة علم المصطلح وبعض المؤلفات فيه :
قواعد هذا العلم لها أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية.
ومن أبرز المؤلفات وأشهرها  :كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر  ,كتاب معرفة أنواع علم الحديث
.

أسئلة التقويم



عرفي مصطلح الحديث



حددي موضوع مصطلح الحديث



استنتجي أهمية علم المصطلح



وضحي نشأة علم المصطلح وبعض
المؤلفات فيه

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ,زاوج ,شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
 التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
 التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

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

