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األهداف السلوكية

المادة  /الحديث 2

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

التقويم

الحديث 2
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بالطريقة البنائية 1

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى
إلى تحقيق اآلتي:
 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة
للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
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تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف  ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية  ،وكذلك
المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم
األهداف
السلوكيةالدراسي كامال.
إعادة العام
عدم
التقويم
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما تعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس بنا ًء على
اختياره ووفق قدراته ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع
الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين 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
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج  ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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األهداف العامة لمادة الحديث
األهداف السلوكية
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المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

التقويم

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 تقددددر الطالبدددات الجهدددود العظيمدددة والقيمدددة التدددي بدددذلها أسدددالفنا مدددن روايدددة الحدددديث فدددي سدددبيل التحدددري مدددن صددددقه وصدددحته
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 تتصدددل الطالبدددات اتصددداال مباشدددرا بدددالمنبع الثددداني مدددن منبعدددي الشدددريعة اإلسدددالمية .وهدددو السدددنة المطهدددرة وأن يأخدددذن عنددده
حقيقة دينهن ويقفوا على تشريعاته الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .
أن يقتددددي الطالبدددات بشخصدددية الرسدددول صدددلى ل عليددده وسدددلم  ،وأن يجعلدددن مدددن حياتددده مثددداال يحتذونددده فدددي حيددداتهن  .قدددال
تعالى { لقد كان لكم في رسول ل أسوة حسنة لمن كان يرجو ل واليوم اآلخر وذكر ل كثيرا } .
أن تتكدددون لددددى الطالبدددات القددددرة علدددى تمييدددز األحاديدددث المكذوبدددة والمو دددوعة  ،أو علدددى األقدددل يحسدددون بشددد مدددن الشدددك
تجددداه األحاديدددث ويتدددرددون فدددي قبولهدددا والعمدددل بهدددا حتدددى يسدددتوثقون مدددن صدددحتها بدددالطرق المناسدددبة لهدددم والتدددي يرشددددون إليهدددا
خالل دراستهن .
أن تلم الطالبات بالفروق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم حتى تتميز طبيعة كل منهما عن اآلخر .
أن تقدددف الطالبدددات علدددى مكاندددة الحدددديث الشدددريف مدددن القدددرآن الكدددريم  .أو علدددى مو دددعة مدددن الددددين اإلسدددالمي  .وأن يعدددرفن
أنددده مصددددر ثدددان للتشدددريع اإلسدددالمي بعدددد القدددران وأنددده مفصدددل الجمالددده وشدددار لددده ‘ باال دددافة إلدددى أنددده منبدددع هدايدددة وإرشددداد
وتوجيدددده ‘ وأندددده يتندددداول حيدددداة المسددددلمين الواقعيددددة يتفصدددديل أكثددددر فيددددنظم لهددددم بيددددوعهم وتجددددارتهم وأسددددفارهم وحددددروبهم
ومعامالتهم مع جيرانهن من الدول واألفراد و ازواجهن وأحتفاالتهن ....الخ
أن تتعدددرف الطالبدددات علدددى األحاديدددث النبويدددة مدددن حيدددث طبيعتهدددا وأنوعهدددا ومصددددرها والطريقدددة التدددي اتبعهدددا المسدددلمون فدددي
روايتها وتدوينها والمحافظة عليها واالستيثاق منها وكذلك ما يتعلق بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها .
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مسرد تحضير مادة الحديث
األهداف السلوكية

اليوم

التاريخ

األحد

14 / /هـ

االثنين

14 / /هـ

الثالثاء

14 / /هـ

الصف

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

الحصة

التقويم
التوقيع

عنوان الدرس

األربعاء 14 / /هـ

الخميس

14 / /هـ

معلمة المادة

قائدة المدرسة

المشرفة التربوية

........................................ ..................................................... .....................................
توزيع منهج مادة (الحديث  ( )2نظام المقررات )
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

مالحظات
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2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

السلوكية1443/5هـ
 3األهدافاالثنين /16

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

الخميس 1443/5/19هـ
المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم
االحد اجازة مطولة

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الحديث السادس  -الحديث السابع  -الحديث الثامن  -الحديث التاسع  -الحديث العاشر

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

 الحديث الحادي عشر  -الحديث الثاني عشر – الحديث الثالث عشر  -الحديث الرابع عشر  -الحديثالخامس عشر

6

الخميس 1443/6/3هـ
االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/10هـ
الخميس 1443/6/17هـ

 -الحديث السادس عشر  -الحديث السابع عشر  -الحديث الثامن عشر  -الحديث التاسع عشر  -القرآن الكريم حقوقه

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

آداب تالوته  -الشمائل المحمدية  -حقوق آل بيت النبي  -حقوق أصحاب النبي  -حقوق الزوجين  -تربية األوالد
 -المرأة ومكانتها في اإلسالم  -الحجاب

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

الفتن واالبتالء – الصبر  -العلم ومصادر المعرفة  -اإلعالم

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

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  -حقوق الخدم
والعمل

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

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

اللغة العربية :أهميتها ،والمحافظة عليها  -السياسة الشرعية  -الجهاد في سبيل هللا
 -المال في اإلسالم  -الورع والزهد

األربعاء والخميس إجازة مطوله

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

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

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

مصطلح الحديث  -أقسام الحديث

التقويم
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الدرس
التمهيد
المواد والوسائل

المادة  /الحديث 2
التعريف بأهم المصادر في علوم الحديث
ماذا يعني علم الحديث ؟

الكتاب المدرسي – السبورة – باوربوينت  -أقالم

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

-

-

-

-

-

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

األهداف السلوكية

يتوقع من الطالبة بعد الدرس أقوم بعصف ذهني ومناقشة الطالب في مفردات الدرس التالية :
أن تكون قادرةً على -:
تعريف مصطلح الحديث :
 تعريف مصطلح الحديث .هو علم بقواعد يعرف بها أحوال المتن والسند من حيث القبول والرد.
مو وع مصطلح الحديث :
 تعريف المتن والسند
السند والمتن من حيث القبول والرد.
للحديث .
ثمرته :تمييز األحاديث المقبولة فيعمل بها ،والمردودة فال يعمل بها.
 تبين أهمية علم المصطلح.
أهمية علم المصطلح :
 تعلل لنشأة علم المصطلح .لعلم المصطلح أهمية كبيرة وفائدة جليلة ،وهي ( حفظ الحديث وتمييز صحيحة من سقيمة
 تبين مراحل التأليف في
وحمايته من أن يدخل فيه ما ليس منه).
المصطلح الحديث.
نشأت علم المصطلح  ،وبعض المؤلفات فيه :
 تعريف ثالثة كتب من كتب قواعد هذا العلم لها اصل في القرآن الكريم والسنة النبوية.
المصطلح.
ومن األئمة الذين تحدثوا عن مباحث علوم الحديث.
 اإلمام الشافعي – رحمه هللا.
 اإلمام مسلم بن الحجاج – رحمه هللا.

الواجب :

ما مو وع علم الحديث ؟ وما

ثمرته؟.

التقويم
طرح هذه األسئلة على الطالب
ومناقشتهم فيها وتعزيز ما يحتاج لذلك
لتثبيت المعلومة لدى الطالب:

* عرفي مصطلح الحديث ؟
 *2اذكري أهمية علم
المصطلح؟
 *3ما هي نشأة علم الحديث؟
عددي األئمة الذين تحدثوا عن
بعض مباحث علوم الحديث؟
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األخوة المعلمين و المعلمات
األهداف السلوكية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

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

أنواع التحا ير

وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+

أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس

التقويم
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+

الكتاب االلكتروني
األهداف السلوكية

+
واالجراءات واالنشطة التقويم
المحتوي التعليمي

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

التقويم

الصف  /ثانوي مقررات
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)من  48ساعة الى  72ساعة (

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

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

التقويم
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وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

التقويم
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بنك سامبا
8001852539
األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185

التقويم

المادة  /الحديث 2

الصف  /ثانوي مقررات

---------------------------------------------بنك البالد
األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان

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

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

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

التقويم

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /الحديث 2

0558396006
0558396004
األهداف السلوكية

المحتوي التعليمي واالجراءات واالنشطة التقويم

0558396119
0505107025

التقويم

