تحضير مادة الحديث 1
التعليم الثانوي نظام المقررات

التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعاارف والماااراا المديادة وااتااهااا والقايم المرغو اة
لدى الطال اا ليش وا راااا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين عقيادتام مادافعين عنااا
وعاملين في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2تاوفير الكاوادر ال شارية الالةماة لتطاوير الماتما اقتصااديا وااتماعياا واقافياا ماا يخادم خطاط
التنمية الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من نااح إلى نااح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والاماعة معا  ،فااو ي تياي مصالحة الدارد مان خاالل تعليماي تعليماا
كافيااا مدياادا لذاتااي  ،كمااا ي تيااي مصاالحة الاماعااة اإلفااادة ممااا يتعلمااي الفااراد لتطااوير الماتما
صورتين :
أ ) م اشرة  :وذلك من خالل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير م اشرة  :وذلك من خالل القضااء علاى المياة  ،ونشار الاوعي لادى اميا أ نااء الماة
شكل يضمن لام حياة واعية مستنيرة ودورا أكار فاعلية في ناء ماتمعاتام.

األهداف العامة لنظام المقررات
يادف نظام المقرراا المرحلة الاانوية إلى إحداث نقلة نوعياة فاي التعلايم الااانوأ ،فهدافاي وهياكلاي
وأسالي ي ومضاميني ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:















المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العر ية السعودية من التعليم الاانوأ،
ومن ذلك
تعةية العقيدة اإلسالمية التي تستقيم اا نظرة الطال ة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا
واآلخرة.
تعةية قيم المواطنة والقيم اااتماعية لدى الطال ة.
المساهمة في إكساب المتعلماا القدر المالئم من المعارف والمااراا المديدة ،وفق تخطيط
منااي يراعي خصائص الطال اا في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطال ة شموليا ا ؛ وتنوي الخ راا التعليمية المقدمة لاما.
تقليص الادر في الوقا والتكاليف ،وذلك تقليل حااا الرسوب والتعار في الدراسة وما
يترتب علياما من مشكالا ندسية وااتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي
كامال.
تقليل وتركية عدد المقرراا الدراسية التي تدرساا الطال ة في الدصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطال ة على اتخاذ القراراا الصحيحة مستق لاا ،مما يعمق اقتاا في ندساا،
ويةيد إق الاا على المدرسة والتعليم ،طالما أناا تدرس نا اء على اختيارها ووفق قدراتاا،
وفي المدرسة التي تريدها.
رف المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطال ة للادية والمواظ ة.
إكساب الطال ة المااراا الساسية التي تمكناا من امتالك متطل اا الحياة العملية والمانية
من خالل تقديم مقرراا ماارية يتطلب دراستاا من ق ل امي الطال اا.
تحقيق م دأ التعليم من أال التمكن واإلتقان استخدام استراتياياا وطرق تعلم متنوعة تتيح
للطال ة فرصة ال حث واا تكار والتدكير اإل داعي.
تنمية المااراا الحياتية للطال ة ،مال :التعلم الذاتي ومااراا التعاون والتواصل والعمل
الاماعي ،والتداعل م اآلخرين والحوار والمناقشة وق ول الرأأ اآلخر ،في إطار من القيم
المشتركة والمصالح العليا للماتم والوطن.
تطوير مااراا التعامل م مصادر التعلم المختلدة و التقنية الحدياة والمعلوماتية و توظيداا
اياا يا في الحياة العملية
تنمية ااتااهاا اإلياا ية المتعلقة حب العمل الماني المنتج ،واإلخالص في العمل واالتةام
ي

األهداف العامة لمادة التفسي

توةي مناج مادة (الحديث )1
الس وع

التاريخ

( نظام المقرراا )
الدروس

من
ااحد
1443/5/1هـ
ااحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

ااانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

ااحد
1443/5/22هـ
ااحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

إااةة منتصف الدصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ

6

ااحد
1443/6/13هـ

الخميس
1443/6/17هـ

الحديث  – 18الحديث  – 18الحديث  – 20الحديث 21

7

ااحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

حق هللا تعالى وحق الرسول صلى هللا عليي وسلم  -الدعوة إلى هللا
تعالى وصور من هدأ الن ي صلى هللا عليي وسلم في ذلك –
ااستقامة  -العدة

8

ااحد
1443/6/27هـ

الاالااء
1443/6/29هـ

ااحد
1443/7/5هـ
ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

ااحد
1443/7/19هـ

الاالااء
1443/7/21هــ

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

1
2

4
5

9
10
11
12
13

السنة الن وية  -حدظ هللا تعالى للسنة الن وية  -تعريف الكتب
الس عة ومؤلدياا  -الحديث 1
الحديث  - 2الحديث  - 3الحديث  – 4الحديث 5
الحديث  – 6الحديث  – 7الحديث  – 8الحديث 9

ااحد اااةة مطولة
الحديث  – 10الحديث  – 11الحديث  – 12الحديث 13
الحديث  – 14الحديث  – 15الحديث  – 16الحديث 17

الخالق وأهميتاا – الصدق  -المةاح وآدا ي

الر عاء والخميس إااةة مطولي
الوقا وأهميتي  -الخوة واختيار الصحاب  -حقوق اإلنسان
القراءة وأهميتاا  -السدر وآدا ي  -الدعاء
الذكر  -حقوق الراعي والرعية  -حقوق الوالدين والقارب

الر عاء والخميس إااةة مطولي
ااخت اراا

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للطالب للدصل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إااةة منتصف الدصل الدراسي الااني
داية الدراسة عد اااةة منتصف الدصل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
داية إااةة الدصل الدراسي الااني

3

مالحظاا

حديث  – 1نظام المقرارا – مسارالعلوم اإلنسانية
العنوان  /مصطلح الحديث

رقم الوحدة  /الدرس :الوحدة اآلولي
الصف :التعليم الثانوى – نظام المقررات المادة :حديث 1

أخرى:

الفكرة الكبرى :السنة في االصطالح هي ما أصيف إلى النبى صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو
صفة خلقية أو خلقية.
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 )1تعرف السنة في اللغة واالصطالح.
 )2تبين منزلة السنة.
 )3توضح حجية السنة النبوية.
 )4تعدد دوافع إنكار السنة.
 )5تعدد أقسام منكري السنة.
 )6تبرهن على حفظ هللا للسنة النبوية.
 )7تقارن بين مراحل تدوين السنة.
 )8تذكر المراد بالكتب السبعة.
 )9تميز أبرز شروح الكتب السبعة ومختصراتها.

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:

 السنة النبوية حجة فى األحكام الشرعيةاإلعتقادية والعملية؛ فهي واجبة اإلتباع
كالقرآن الكريم.
 لما كان رسول هللا هو المبلغ عن هللا تعالىفقد أمر هللا تعالى نبيه محمد صلى هللا عليه
وسلم ببيان كتابه للناس؛ فقالَ ( :وأَن َز ْلنَا
إِلَ ْي َك ِّ
س َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم) ولما
الذ ْك َر لِتُبَيِّنَ لِلنَّا ِ
كانت السنة النبوية بيانا للقرآن الكريم؛ وقد
تكفل سبحانه بحفظ هذا القرآن الذى أنزله
على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم؛ وهذا
يتضمن حفظ السنة المبينة له؛ فقال تعالى:
(إِنَّا نَ ْحنُ نَ َّز ْلنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ ).
 لما للسنة النبوية من المنزلة العظيمة فقدأمر النبى صلى هللا عليه وسلم بحفظها
وتبليغها للناس؛ فقال( :نصر هللا إمرءا
سمع مقالتى فوعاها؛ ثم أداها إلى من لم
يسمعها؛ فرب حامل فقه ال فقه له؛ ورب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه) .

األسئلة األساسية :
-

-

عرفي السنة في اللية وااصطالح.
مالي لموقف السلف من منكرأ ااحتااج
السنة الن وية.
يني مكانة السنة الن وية.
للسنة الن وية م القرآن الكريم االث حااا،
اذكرياا ممالة لكل مناا ماال.
ما الحكمة من المر كتا ة السنة؟
اذكرأ االاة من أصحاب الن ي صلى هللا عليي
وسلم الذين كت وا أحاديث الن ي صلى هللا عليي
وسلم في حياتي.
اذكرأ اانين من العلماء الذين كان لام دور
ارة في تدوين السنة وذلك في كل مرحلة.
كان للخليدة عمر ن ع د العةية دور ارة في
تدوين السنة ،وضحي ذلك.
ما الكتب الس عة؟ ومن مؤلدوها؟
م تمية صحيحا ا ال خارأ ومسلم عن قية الكتب
الس عة؟

المعارف
ستعرف المتعلمات:
 تعريف السنة.
 منزلة السنة النبوية.
 حجية السنة النبوية.
 إنكار حجية السنة ودوافعه.
 حفظ هللا تعالى للسنة النبوية.
 مراحل كتابة السنة النبوية وتدوينها.
 تعريف بالكتب السبعة ومؤلفيها.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
تعريف السنة في اللغة واالصطالح.
بيان منزلة السنة.
توضيح حجية السنة النبوية.
تعداد دوافع إنكار السنة.
تعداد أقسام منكري السنة.
البرهان على حفظ هللا للسنة النبوية.
المقارنة بين مراحل تدوين السنة.
ذكر المراد بالكتب السبعة.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
عد نااية هذه الوحدة عن مصطلح الحديث تتمال مامتك في كتا ة حث عن أدلة حاية السنة الن وية

أدلة أخرى:
من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة  ،التذكير األكاديمي  ،اختبارات طويلة ،
المفكرات  )"...سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
أ دأ سؤال تمايدأ (عرفي السنة في اللية
وااصطالح.).
أقدم السئلة الساسية وأناقش الماماا الدائية
الختامية للوحدة (مصطلح الحديث).
مالحظة /أقوم تقديم المصطلحاا الساسية عند حااة
النشطة التعليمية لاا والماماا الدائية (السنة
الن وية – حاية السنة الن وية – الكتب الس عة –
شروح الكتب الس عة.)...
أقدم للطال اا روشور يتحدث عن السنة الن وية،
أطلب من الطال اا قراءة ال روشور قراءة ايدة
ومتفنية ومن ام التناقش فيما ينان يرض توضيح
منةلة السنة الن وية.
يعملن الطال اا في شكل تعاوني فيما ينان لام
المادة العلمية الالةمة لكتا ة مقالة عن دواف إنكار
حاية السنة الن وية ،يصندن الطال اا أندسان إلى
ماموعتين تقوم الولى ام المادة العلمية وتقوم
الاانية صياغتاا في مقال شكل منظم ودقيق.
أطلب من الطال اا تالوة اآلية الكريمة التالية
الة ُ ِر َوأَ ْن َة ْل َنا إِلَ ْي َك ِّ
ا َو ُّ
اس َما
" ِا ْل َ ِّي َنا ِ
الذ ْك َر لِ ُت َ يِّنَ لِل َّن ِ
َ
َّ
َ
ُن ِّةل َ إِلَ ْي ِا ْم َول َعل ُا ْم َي َتد َّكرُونَ " ،ام أقوم طرح السؤال
التالي عليان ( :رهني على حدظ هللا للسنة الن وية،).
ام أكلف الطال اا التناقش والت احث فيما ينان
يرض التوصل إلاا ة دقيقة للسؤال محل النقاش.
أقدم للطال اا خريطة مداهيم عن مراحل تدوين السنة
الن وية ،أطلب من الطال اا قراءة الخريطة طريقة
علمية تعتمد على تحليل المعلوماا التي وردا اا من
خالل إستيعاب العالقاا ين العناوين الرئيسة
والدرعية للخروج مداوم شامل عن مضمون
الخريطة.
يستمعن الطال اا إلى محاضرة لحد ك ار العلماء
يتحدث عن الكتب الس عة ،ام أقوم طرح عدة أسئلة
للمناقشة مناا( :ما المراد الكتب الس عة؟) ،أكلف
الطال اا التناقش فيما ينان يرض التوصل إلاا ة
دقيقة للسؤال محل النقاش م توضيح الادف من تلك
المحاضرة وم رراتاا.
أطلب من الطال اا كتا ة حث عن أدلة حاية السنة
الن وية ،م توضيح الادف من كتا ة ال حث
وم رراتي.
أختتم الوحدة تقييم ذاتي للطال اا في تلك الوحدة..

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات أدلة حاية السنة

الن وية .باالستعانة بشبكة االنترنت او من
خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صغير ال يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

