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المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة
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التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بالطريقة البنائية
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التقويم
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المسار /نظام مقررات

األهداف العامة لنظام المقررات
واألنشطة
المحتوي
ددددددد التعلددددددديم الثدددددددانوي ب
واإلجراءات يدددددددة
التعليمي نقلدددددددة نو
الدددددددد اثددددددد ا
السلوكية المقدددددددررات بالمرثلدددددددة الثانويدددددددة
األهدافا نظدددددددام
يهددددددد
أساليب مضامين يسعد الد تحقيق اآلت :
 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبةة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبةة.
 المسااااهمة فاااي السااااا المتعلماااا القاااد المالئااام مااان المعاااا ا والمهاااا ا المطيااادة ،وفاااق تصطاااي منه اااي يراعاااي خ اااائ الطالباااةا فاااي
هذه المرحلة.
ً
 تنمية شص ية الطالبةة شموليا؛ وتنويع الصبرا التعليمية المقدمة لهما.
 تقلااااي الهااااد فااااي الوقاااال والتكااااالي  ،وذلااااك بتقلياااار حاااااال الرسااااوا والتعثاااار فااااي الد اسااااة ومااااا يترتاااا عليهمااااا ماااان مشااااكال نطسااااية
واجتماعية واقت ادية ،ولذلك عدم اعادة العام الد اسي لامال.
 تقلير وترليز عددي المقر ا الد اسية التي تد سها الطالبةة في الط ر الد اسي الواحد.
 تنمياااة قاااد ة الطالباااةة علااات اتصااااذ القااارا ا ال اااحيحة بمساااتقبله ،مماااا يعماااق قتهاااا فاااي نطساااها ،وتزياااد اقبالهاااا علااات المد ساااة والتعلااايم ،طالماااا
أنه تد س بنا ًء علت اختيا ها ووفق قد اتها ،وفي المد سة التي تريدها.
 فع المستوى التح يلي والسلولي من خالل تعويد الطالبةة لل دية والمواظبة.
 السااااا الطالباااةة المهاااا ا اسساساااية التاااي تمكناااه مااان اماااتالل متطلباااا الحيااااة العملياااة والمهنياااة مااان خاااالل تقاااديم مقااار ا مها ياااة يتطلااا
د استها من قبر جميع الطالبةا .
 تحقيااااق مباااادأ التعلاااايم ماااان أجاااار الااااتمكن واإلتقااااان باسااااتصدام اسااااتراتي يا وطاااارب تعلاااام متنوعااااة تتااااي للطالاااا فر ااااة البحاااا واالبتكااااا
والتطكير اإلبداعي.
 تنمياااة المهاااا ا الحياتياااة للطالباااة ،مثلاااي :الاااتعلم الاااذاتي ومهاااا ا التعااااون والتوا ااار والعمااار ال مااااعي ،والتطاعااار ماااع اآلخااارين والحاااوا
والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في اطا من القيم المشترلة والم ال العليا للم تمع والوطن.
 تطوير مها ا التعامر مع م اد التعلم المصتلطة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيطها اي ابيا في الحياة العملية
 تنمية االت اها اإلي ابية المتعلقة بح العمر المهني المنتج ،واإلخالص في العمر وااللتزام به.
ا ددددددد

التقويم
يا لددددددد
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أهداف تدريس الحديث
األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة

التقويم

 .1أن تسهم دراسة الح يث تنمية الثر ة اللغوية ل ى الطالبةات سواء
 .2أن تسهم دراسة الح يث الشريف تنمية الوازع ال ين ل ى الطالبةات
سبيل
 .3أن تق ر الطالبةات الجهود العظيمة القيمة الت بذلها أسال نا من ر اية الح يث سبيل التحري من ص ق صحت
جمع ت ين ثفظ لألجيال القادمة مص را أصيال نبعا راقيا للشريعة االسالمية .
 .4أن تت رب الطالبةات لد يفية استنتاج األثكام القوا من األثاديث النبوية
 .5أن تتصل الطالبةات اتصاال مباشرا بالمنبع الثان من منبع الشريعة اإلسالمية .و السنة المطهرة أن ي خذن ن ثقيقة
دينهت يقفوا لد تشريعات الخلقية االجتما ية االقتصادية الت ته ا الد تطوير الفرد المجتمع .
ثياتهن  .قال تعالد { لق
 .6أن تقت ي الطالبةات بشخصية الرسول صلد هللا لي سلم أن يجعلن من ثيات مثاال يحتذ ن
ان لكم رسول هللا أسوة ثسنة لمن ان يرجو هللا اليوم اآلخر ذ ر هللا ثيرا } .
 .7أن تتكددون ل د ى الطالبددةات القد رة لددد تمييددد األثاديددث المكذ بددة الموعددو ة أ لددد األقددل يحسددون بشددك مددن الش د تجددا
األثاديث يتردد ن قبولها العمل بها ثتد يستوثقون من صحتها بالطرق المناسبة لهم الت يرش ن اليها خالل دراستهم .
 .8أن تلم الطالبةات بالفر ق بين الح يث الشريف القرآن الكريم ثتد تتميد طبيعة ل منهما ن اآلخر .
 .9أن تقف الطالبةات لد مكانة الح يث الشريف من القرآن الكريم  .أ لد موععة من الد ين اإلسدالم  .أن تعدر ن أند مصد ر
ثان للتشريع اإلسالم بع القران أن مفصل الجمال شارح ل ‘ باالعا ة الد أن منبع اية ارشاد توجيد ‘ أند يتندا ل
ثيدداة المسددلمين الواقعيددة يتفصدديل أ ثددر يدنظم لهددم بيددو هم تجددارتهم أسددفار م ثددر بهم معددامالتهم مددع جيددرانهن مددن الد ل
األ راد از اجهن أثتفاالتهن ....الخ
 .10أن تتعر الطالبةات لد األثاديث النبوية من ثيث طبيعتها أنو هدا مصد ر ا الطريقدة التد اتبعهدا المسدلمون د ر ايتهدا
ت ينها المحا ظة ليها االستيثاق منها ذل ما يتعلق ب رجت أ رتبتها من ثيث الت منها .
اللفظ أ المعند أ االسلوب .
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الحديث
مادة
تحضير
مسرد
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األهداف السلوكية

اليوم

التاريخ

األحد

14 / /هـ

االثنين

14 / /هـ

الثالثاء

14 / /هـ

األربعاء 14 / /هـ

الخميس

المسار /نظام مقررات

14 / /هـ

الصفي

الحصة

عنوان الدرس

التقويم

التوقيع
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توزيع منهج مادة (الحديث )1
األسبوع

التاريخ

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

السنة النبوية  -حفظ هللا تعالى للسنة النبوية  -تعريف بالكتب السبعة ومؤلفيها  -الحديث 1

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الحديث  - 2الحديث  - 3الحديث  – 4الحديث 5

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الحديث  – 10الحديث  – 11الحديث  – 12الحديث 13

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الحديث  – 14الحديث  – 15الحديث  – 16الحديث 17

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

الحديث  – 18الحديث  – 18الحديث  – 20الحديث 21

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

حق هللا تعالى وحق الرسول صلى هللا عليه وسلم  -الدعوة إلى هللا تعالى وصور من هدي النبي صلى هللا
عليه وسلم في ذلك – االستقامة  -العفة

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الوقت وأهميته  -األخوة واختيار األصحاب  -حقوق اإلنسان

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

القراءة وأهميتها  -السفر وآدابه  -الدعاء

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة

الحديث  – 6الحديث  – 7الحديث  – 8الحديث 9

االحد اجازة مطولة

األخالق وأهميتها – الصدق  -المزاح وآدابه

األربعاء والخميس إجازة مطوله

الذكر  -حقوق الراعي والرعية  -حقوق الوالدين واألقارب

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

التقويم

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /الحديث 1

ال رس
التمهي
المواد الوسائل

األهداف السلوكية
تتوقع من الطالبة بع
ال رس أن -:

 أن تعرا الطالبة
السنة اللغة
االصطالح



أن تتعرا
الطالبة لد
مندلة السنة
النبوية

الواجب :

المسار /نظام مقررات

تعريف السنة مندلتها
ماذا تعر

ن سنة نبينيا صلد هللا لي

اليوم
سلم؟

الكتاا المد سي – السبو ة – باو بوينل  -أقالم

األث

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

-

-

-

المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة
أقوم بمناقشة الطالبات مفردات ال رس بطرح مفردة ثم األخرى استقبال أجوبة الطالبات ثم
التعقيب ليهم تثبيت الجواب الصحيح التال -:
ي هللا عنه قال  :قال سول هللا لت هللا عليه وسلم  " :أال
 عن المقدام بن معد يكرااني أوتيل القرآن ومثليه معه " واه أحمد.
 السنة النبوية هي مثير القرآن الذي أوتيه النبي لت هللا عليه وسلم وهي بمنزلة القرآن فيالتشريع ،وهي وحي من هللا تعالت اال أن لطظها النبي لت هللا عليه وسلم وال يتعبد
بتالوتها.
تعريف السنة -:
اللغة  :الطريقة والسيرة حميدة لانل أو ذميمة.
االصطالح  :ما أضي الت النبي من قول أو فعر أو تقرير أو طية خلقية أو خلقية.
مندلة السنة -:
 الم د الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. وحي من هللا تعالت لكنها غير متلو تأتي من القرآن علت ال ة أنحاء بيانا ً للقرآن الكريم وتوضيحا ً لما أجمر من أحكامه.
 تأليداً وتقريراً سحكام القرآن الكريم.
 تأتي بأحكام سكل عنها القرآن الكريم

-

-

التقويم

-

ر دددددددد السددددددددنة
النبويددددددددددة لغددددددددددة
اصطالح

 مدددددا ددددد مندلدددددةالسنة ؟
-

عح

يدف تد ت

السددنة مددن القددرآن
لد ثالثة أنحاء؟
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اسخوة المعلمين و المعلما
السالم عليكم و حمة هللا وبرلاته
األهداف السلوكية

واإلجراءاتالحديثة
مؤسسة التحاضير
واألنشطة
يسر التعليمي
المحتوي
www.mta.sa

أن تقدم لر ما يص

تحاضير مناهج المقر ا

للفصل ال راس الثان  1443ـ

أنواع التحاعير

وحدا مشروع الملك عبدهللا  +االستراتي يا الحديثة  +التعلم النش  +الطريقة البنائية  +المسرد

المر قات

عروض بو بوينل ل ميع د وس المادة
+

أو اب عمـــر خا ـة بالمـادة ل ميع الد وس

التقويم
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+

الكتاا االلكتروني
األهداف السلوكية

+

المحتوي التعليمي واإلجراءات واألنشطة

س ر متابعة
+

ثل اسئلة الكتاب
+

خرائ ومطاهيم
+

شرح متميز بالطيديو ل ميع د وس المنهج
+

س ر ان از معلمة

التو ير للرياض والصرج م انا
لمن هم خا ج مدينة الرياض يضاا قيمة اال سالية  50لاير للطيدلس

التقويم
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المسار /نظام مقررات

)من  48ساعة الت  72ساعة (

ويمكنكم لذالك تس ير الطل
األهداف السلوكية

واإلجراءاتالراب
التعليميعن طريق
الكتروني ًا
واألنشطة
المحتوي
www.mta.sa/c

لذلك يمكننا التو ير عن االيمير او الطيدلس ل ميع مدن المملكة
حس طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (

ايمير المبيعا
T@mta.sa

سعر المادة علت سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيمير  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خا ج مدينة الرياض يضاا قيمة اال سالية  50لاير للطيدلس المستع ر
ا مال منصة م رست االسبوع الواث  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

التقويم
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نا أرقام ثسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
األهداف السلوكية

واألنشطة
المحتوي
العتيب "
واإلجراءاتالرثمن
التعليمي"سع ب
بنوك بإسم
ثسابات

==========================
الراجح
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األ ل
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

التقويم
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بن سامبا
8001852539
األهداف السلوكية

واإلجراءات واألنشطة
المحتوي التعليمياي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنس
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185

التقويم
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---------------------------------------------بن البالد
األهداف السلوكية

واألنشطة
المحتوي التعليمي واإلجراءات
900127883010006

اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجديرة
030680161166001
اي بان

التقويم
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SA6760100030680161166001
---------------------------------------------األهداف السلوكية

واإلجراءات واألنشطة
المحتوي
التعليمي االنماء
بن

68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب د سي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل بر الواتس أ االتصال تليفونيا لد اث ي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
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0558396004
0558396119
األهداف السلوكية

واإلجراءات واألنشطة
المحتوي التعليمي
0505107025

التقويم

