الحديث 1
نظام المقررات
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

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.
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 عدم إعادة العام الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس
بنا ًء على اختيارها ووفق قدراتها ،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

 .1أن تسهم دراسة الحديث في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالبةات سواء في اللفظ أو المعنى أو االسلوب .
 .2أن تسهم دراسة الحديث الشريف في تنمية الوازع الديني لدى الطالبةات
 .3أن تقدر الطالبةات 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 .
 .4أن تتدرب الطالبةات على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحاديث النبوية
 .5أن تتصل الطالبةات اتصاال مباشرا بالمنبع الثاني من منبعي الشريعة اإلسالمية .وهو السنة المطهرة وأن يأخذن عنه
حقيقة دينهت ويقفوا على تشريعاته الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .
 .6أن تقتدي الطالبةات 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 } .
 .7أن تتكون لدى الطالبةات القدرة علىى تمييىز األحاديىث المكذوبىة والمو ىوعة  ،أو علىى األقىل يحسىون بشى مىن الشىك
تجاه األحاديث ويترددون في قبولها والعمل بها حتى يستوثقون من صحتها بىالطرق المناسىبة لهىم والتىي يرشىدون إليهىا
خالل دراستهم .
 .8أن ت لم الطالبةات بالفروق بيني الحديث الشريف والقرآن الكريم حتى تتميز طبيعة كل منهما عن اآلخر .
 .9أن ت قف الطالبةات على مكانة الحديث الشريف من القرآن الكريم  .أو على مو عة من الدين اإلسالمي  .وأن تعرفن أنىه
مصدر ثان للتشريع اإلسالمي بعد القران وأنه مفصل الجماله وشارح له ‘ باال افة إلى أنه منبع هداية وإرشاد وتوجيه
‘ وأنه يتناول حياة المسلمين الواقعية يتفصيل أكثر فينظم لهم بيوعهم وتجارتهم وأسىفارهم وحىروبهم ومعىامالتهم مىع
جيرانهن من الدول واألفراد و ازواجهن وأحتفاالتهن ....الخ
 .10أن تتعرفي الطالبةات على األحاديث النبوية من حيث طبيعتها وأنوعها ومصىدرها والطريقىة التىي اتبعهىا المسىلمون فىي
روايتها وتدوينها والمحافظة عليها واالستيثاق منها وكذلك ما يتعلق بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها .
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الحديث 1

السنة النبوية ( تعريفها – منزلتها – حجتها )

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

وصف التمهيد /ما السنة ؟
أهداف الدرس

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
أسئلة التقويم

كتاب الطالبة

عرفي السنة

 تعريف السنة :
أن تعرف الطالبة السنة
السنة في اللغة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة
واصطالحا  :ما أ يف إلى النبي  من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية
 منزلة السنة النبوية :
حددي منزلة السنة النبوية
 -1السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم
أن تحدد الطالبة منزلة السنة النبوية
 -2السنة النبوية وحي من هللا تعالى لرسوله 
 -3السنة النبوية تأتي من القرآن الكريم
 حجية السنة النبوية :
قال تعالى  ( :وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول )
وقال تعالى  ( :وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .
ان تستنتج الطالبة حجية السنة النبوية
 إنكار حجية السنة ودوافعه :
استنتجي حجية السنة النبوية
 -1لمىا انتشىىر لمىا انتشىىر اإلسىىالم وظهىر علىىى أمىىم الكفىر وبقيىىت بقايىا مىىن الزنادقىىة الملحىدة مىىن بقايىىا
الديانات األخرى من المجوسية وغيرها لم يدخل اإليمان في قلوبها ولم لديها القدرة على إظهار كفرها
و اللها بعد روق شمس اإلسالم .
أن تو ح الطالبة إنكار حجية السنة ودوافعه
و حي إنكار حجية السنة ودوافعه
 -2وقد تصدى الصحابة  والتابعون لهم بإحسان .
التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
استراتيجيات التدريس والتعلم النشط الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
مهارات التفكير
 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 …………..
تقنيات التعلم
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
أساليب التقويم وأدواته
التطبيقات والواجبات اإلضافية
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
الواجب المنزلي
التقويم النهائي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب
نقد الدرس

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

أن تقدم كل ما يخص تحا ير 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
+

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
إلكترونياً 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

