تحضير مادة الحديث 2
التعليم الثانوي نظام المقررات
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الحالحيحة لالمعالارف لالماالارام الم يالدة لاات اهالام لالقاليم المرغل الة لالد
الطال ام ليش لا ر ااا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحيالاة لايالين عقيالدتام مالدافعين يناالا ليالاملين
في ضلئاا لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر ال شرية المزمالة لتطاللير الم تمال اقتحالاديا لا تماييالا لاقافيالا مالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى محلحة ال رد لال ماية معالا فاالل ي ت الي محاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما ي ت ي محلحة ال ماية اإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطلير الم تم

حلرتين :

أ ) م اشرة  :لذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج لالتنمية
ب ) غير م اشرة  :لذلك من خمل القضاء يلالى األميالة لنشالر الالليي لالد
يضمن لام حياة لايية مستنيرة لدلرا أكار فايلية في ناء م تمعاتام.

ميال أ نالاء األمالة شالكل

األهداف العامة لنظام المقررات
يادف نظام المقررام المرحلة الاانلية إلى إحداث نقلة نليية في التعليم الاانلي أهدافي لهياكلي لأسالي ي
لمضاميني ليسعى إلى تحقيق اآلتي:
















المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العر ية السعلدية من التعليم الاانلي لمن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسممية التي تستقيم اا نظرة الطال ة للكلن لاإلنسان لالحياة في الدنيا لاآلخرة.
تعزيز قيم الملاطنة لالقيم اا تمايية لد الطال ة.
المساهمة في إكساب المتعلمام القدر الممئم من المعارف لالماارام الم يدة لفق تخطيط منا ي يرايي
خحائص الطال ام في هذه المرحلة.
تنمية شخحية الطال ة شملليا ا ؛ لتنلي الخ رام التعليمية المقدمة لاما.
تقليص الادر في اللقم لالتكاليف لذلك تقليل حاام الرسلب لالتعار في الدراسة لما يترتب يلياما من
مشكمم ن سية لا تمايية لاقتحادية لكذلك يدم إيادة العام الدراسي كامم.
تقليل لتركيز يدد المقررام الدراسية التي تدرساا الطال ة في ال حل الدراسي اللاحد.
تنمية قدرة الطال ة يلى اتخاذ القرارام الححيحة مستق لاا مما يعمق اقتاا في ن ساا ليزيد إق الاا يلى
ناء يلى اختيارها للفق قدراتاا لفي المدرسة التي تريدها.
المدرسة لالتعليم طالما أناا تدرس ا
رف المستل التححيلي لالسللكي من خمل تعليد الطال ة لل دية لالملاظ ة.
إكساب الطال ة الماارام األساسية التي تمكناا من امتمك متطل ام الحياة العملية لالمانية من خمل تقديم
مقررام ماارية يتطلب دراستاا من ق ل مي الطال ام.
تحقيق م دأ التعليم من أ ل التمكن لاإلتقان استخدام استراتي يام لطرق تعلم متنلية تتيح للطال ة فرحة
ال حث لاا تكار لالت كير اإل دايي.
تنمية الماارام الحياتية للطال ة مال :التعلم الذاتي لماارام التعالن لالتلاحل لالعمل ال مايي
لالت ايل م اآلخرين لالحلار لالمناقشة لق لل الرأي اآلخر في إطار من القيم المشتركة لالمحالح العليا
للم تم لاللطن.
تطلير ماارام التعامل م محادر التعلم المختل ة ل التقنية الحدياة لالمعللماتية ل تلظي اا اي ا يا في
الحياة العملية
تنمية اات اهام اإلي ا ية المتعلقة حب العمل الماني المنتج لاإلخمص في العمل لاالتزام ي

األهداف العامة لمادة التفسي

تلزي مناج مادة (الحديث )2
األس لع

التاريخ

( نظام المقررام )
ممحظام

الدرلس

من
ااحد
1443/5/1هـ
ااحد
1443/5/8هـ

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

3

ااانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

4

ااحد
1443/5/22هـ

الخميس
1443/5/26هـ

الحديث السادس  -الحديث السا  -الحديث الاامن  -الحديث
التاس  -الحديث العاشر

5

ااحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/6/3هـ

 الحديث الحادي يشر  -الحديث الااني يشر – الحديث الاالثيشر  -الحديث الرا يشر  -الحديث الخامس يشر

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

إ ازة منتحف ال حل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ

6

ااحد
1443/6/13هـ

الخميس
1443/6/17هـ

 الحديث السادس يشر  -الحديث السا يشر  -الحديث الاامن يشر -الحديث التاس يشر  -القرآن الكريم حقلقي

7

ااحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

آداب تملتي  -الشمائل المحمدية  -حقلق آل يم الن ي  -حقلق
أححاب الن ي  -حقلق الزل ين  -تر ية األلاد  -المرأة لمكانتاا في
اإلسمم  -الح اب

8

ااحد
1443/6/27هـ

الامااء
1443/6/29هـ

9

ااحد
1443/7/5هـ

الخميس
1443/7/9هـ

ال تن لاا تمء – الح ر  -العلم لمحادر المعرفة  -اإليمم

10

ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/16هـ

الحلار لآدا ي  -المس د لآدا ي  -المس د الحرام فضائلي لأحكامي -
المس د الن لي فضائلي لأحكامي -المس د األقحى فضائلي لأحكامي

11

ااحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

1
2

محطلح الحديث  -أقسام الحديث
اانيا  :أقسام الحديث من حيث الق لل لالرد االاا  :أقسام الحديث
من اة المسند إليي ( المنقلل يليي )  -طرق التخريج
الحديث األلل  -الحديث الااني  -الحديث الاالث  -الحديث الرا
الحديث الخامس

-

الل ة العر ية :أهميتاا لالمحافظة يلياا  -السياسة الشريية  -ال ااد
في س يل هللا
 -المال في اإلسمم  -اللرع لالزهد

األر عاء لالخميس إ ازة مطللي

أحكام السمم لآدا ي  -الزيارة لآدا اا  -الححة لالمحافظة يلياا  -أدب
التعامل م غير المسلمين  -حقلق الخدم لالعمل

األر عاء لالخميس إ ازة مطللي
12
13

ااخت ارام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للطمب لل حل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتحف ال حل الدراسي الااني
داية الدراسة عد ا ازة منتحف ال حل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
داية إ ازة ال حل الدراسي الااني

ااحد ا ازة مطللة

حديث  –2نظام المقرارم – مسارالعللم اإلنسانية
العنوان  /مصطلح الحديث

رقم الوحدة  /الدرس :الوحدة اآلولي
الصف :التعليم الثانوى –
أخرى:
المادة :حديث 2
نظام المقررات
الفكرة الكبرى :مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن ،من حيث القبول والرد.
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 )1تعرف مصطلح الحديث.
 )2تبين أهمية علم مصطلح الحديث.
 )3توضح اعتبارات تقسيم الحديث.
 )4تعدد أقسام الحديث من جهة تعدد طرقه.
 )5تذكر أقسام الحديث من حيث القبول والرد.
 )6تستنتج أقسام الحديث المردود.
 )7تناقش خطورة الكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم.
 )8تعرف المراد بالتخريج.
 )9تناقش طرق التخريج.
تبرز مزايا التخريج عن طريق الحاسب.
)10
األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 لعلم المصطلح أهمية كبيرة ،وفائدة جليلية،هي (حفظ الحديث النبوي وتميز صحيحة من
سقيمة ،وحمايته من أن يدخل فيه ما ليس
منه ،أو يختلط كالم رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم بكالم غيره) ،ويترتب على ذلك فوائد
كثيرة.
 التخريج هو عزو الحديث إلى مصادرهاألصلية ،مع بيان درجته عند الحاجة.
 من فوائد التخريج التثبت في نقل حديث النبيصلى هللا عليه وسلم بنقله من مصادره مع
عزوه إليها. .
-

األسئلة األساسية :
ما المراد محطلح الحديث؟
ما مراحل التأليف في يلم محطلح الحديث؟
يرفي كما من :الحديث الححيح لذاتي –
الحديث الححيح ل يره – الحديث الحسن
لذاتي.
ما ال رق ين المنقط لالمقطلع؟
يددي أس اب ظالر اللض في الحديث.
ما طرق معرفة الحديث الملضلع؟
يني المراد التخريج.
يددي طرق التخريج.
مالي لطريقة التخريج المتن.
يني ضلا ط التخريج ين طريق الحاسب.

المعارف
ستعرف المتعلمات:
 تعريف مصطلح الحديث.
 أهمية علم المصطلح.
 نشأة علم المصطلح ،وبعض المؤلفات فيه.
 أقسام الحديث باعتبار طرق نقله.
 المتواتر :تعريفه ،أنواعه ،أمثلة عليه.
 اآلحاد :تعريفه ،أنواعه ،أمثلة عليه.
 أقسام الحديث باعتبار القوة والضعف.
 الصحيح :تعريفه ،أنواعه ،أمثلة عليه ،الكتب
المؤلفة فيه.
 الحسن :تعريفه ،أنواعه ،أمثلة عليه ،مظان وجود
الحديث الحسن.
 الضعيف :تعريفه ،أنواعه ،أمثلة عليه ،الكتب
المؤلفة فيه.
 الموضوع :تعريفه ،أمثلة عليه ،أسباب ظهور
الكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم ،التحذير
من الكذب على النبي صلى هللا عليه وسلم.
 جهود العلماء في الذب عن السنة النبوية ،الكتب
المؤلفة فيه.
 أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه.
 تخريج الحديث النبوي ،تعريفه ،أهميته ،تخريج
الحديث عن طريق موضوعه ،تخريج الحديث عن
طريق أول لفظ فيه ،تخريج الحديث عن طريق
الحاسب اآللي.

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
تعريف مصطلح الحديث.
بيان أهمية علم مصطلح الحديث.
توضيح اعتبارات تقسيم الحديث.
تعداد أقسام الحديث من جهة تعدد طرقه.
ذكر أقسام الحديث من حيث القبول والرد.
استنتاج أقسام الحديث المردود.
مناقشة خطورة الكذب على النبي صلى هللا عليه
وسلم.
تعريف المراد بالتخريج.
توضيح طرق التخريج.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
عد نااية هذه اللحدة ين محطلح الحديث تتمال مامتك في كتا ة حث ين أس اب ظالر الكذب يلالى الن الي حاللى
هللا يليي لسلم.

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

خبرات التعليم والتعلم :
دور الطالبة

دور المعلمة
أ دأ سؤال تمايدي (يرفي محطلح الحديث.).
أقدم األسئلة األساسية لأناقش المامام األدائية الختامية
لللحدة (محطلح الحديث).
ممحظة /أقلم تقديم المحطلحام األساسية يند حا ة
األنشطة التعليمية لاا لالمامام األدائية (محطلح الحديث –
المتلاتر – اآلحاد– المردلد – الحسن – الضعيف –
الملضلع  -تخريج الحديث الن لي.)...
أطلب من الطال ام تملة اآلية الكريمة التالية " َيا أَ ُّي َاا الَّذِينَ
آ َم ُنلا إِنْ َ ا َء ُك ْم َفاسِ قٌ ِ َن َ إٍ َف َت َ َّي ُنلا أَنْ ُتحِ ي ُلا َق ْل اما ِ َ َاالَ ٍة
ح ِ ُحلا َي َلى َما َف َع ْل ُت ْم َنا ِدمِينَ " ام أقلم طرح السؤال التالي
َف ُت ْ
يليان( :كيف نشأ يلم محطلح الحديث؟) ام أكلف الطال ام
التناقش لالت احث فيما ينان رض التلحل إل ا ة دقيقة
للسؤال محل النقاش.
أقدم للطال ام رلشلر يتحدث ين يلم محطلح الحديث
أطلب من الطال ام قراءة ال رلشلر قراءة يدة لمتأنية لمن
ام التناقش فيما ينان رض تلضيح مراحل التأليف التي
مر اا يلم محطلح الحديث.
أقدم للطال ام خريطة م اهيم ين أقسام الحديث أطلب من
الطال ام قراءة الخريطة طريقة يلمية تعتمد يلى تحليل
المعللمام التي لردم اا من خمل إستيعاب العمقام ين
العنالين الرئيسة لال ريية للخرلج م الم شامل ين أقسام
الحديث من اة تعدد طرقي.
أقدم للطال ام فيديل تعليمي ين أقسام الحديث يشاهدن
الطال ام العرض تركيز لانت اه لمن ام يقمن مناقشتي في
محاللة منان لتلضيح أقسام الحديث من حيث الق لل لالرد
م تلضيح الادف من مشاهدة العرض لشرح األهداف
التر لية المستادفة من لراء العرض.
يستمعن الطال ام إلى محاضرة ألحد ك ار العلماء يتحدث ين
الحديث المردلد ام أقلم طرح يدة أسئلة للمناقشة مناا:
(يددي أقسام الحديث المردلد ).أكلف الطال ام التناقش
فيما ينان رض التلحل إل ا ة دقيقة للسؤال محل النقاش
م تلضيح الادف من تلك المحاضرة لم رراتاا.
يعملن الطال ام في شكل تعالني فيما ينان ل م المادة
العلمية المزمة لكتا ة مقالة ين خطلرة الكذب يلى الن ي
حلى هللا يليي لسلم يحن ن الطال ام أن سان إلى
م مليتين تقلم األللى م المادة العلمية لتقلم الاانية
حياغتاا في مقال شكل منظم لدقيق.
أيرض يلى الطال ام فيلم لاائقي يلضح طرق تخريج
الحديث الن لي أكلف الطال ام عد اانتااء من مشاهدة
ال يلم كتا ة تقريراا ين أهم المعللمام التي لردم في ال يلم
لالتي تخدم الادف التر لي المخطط لي.
أطلب من الطال ام كتا ة حث ين أس اب ظالر الكذب يلى
الن ي حلى هللا يليي لسلم م تلضيح الادف من كتا ة
ال حث لم رراتي.
أختتم اللحدة تقييم ذاتي للطال ام في تلك اللحدة.

 انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن
األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن أس اب
ظالر الكذب يلى الن ي حلى هللا يليي
لسلم .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

