
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة حديث ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8hadith                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة حديث الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://www.almanahj.com/sa/8hadith1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    الثاني المتوسط   (    للصف  )  الحديث   توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 ) الدرس األول (  1
 ) الدرس الثاني  (  2 شعب اإليمان

 الدرس الثالث ( )  3 فضل العلم 
 ) الدرس الرابع (  4 الخوف والرجاء

 حسن الظن باهلل

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 ) الدرس الخامس (  5
 ) الدرس السادس (  6 التوكل على هللا

 ) الدرس السابع (  7 ضوء والصالةفضل الو
 ) الدرس الثامن (  8 فضل صالة الصبح والعشاء

 فضل األذان والصف األول

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 ) الدرس التاسع (  9
 ) الدرس العاشر (  10 وآل عمران  فضل البقرة

 ) الدرس الحادي عشر  (  11 تعاهد القرآن
 ) الدرس الثاني عشر (  12 آداب االستماع للقرآن

 مكانة العمل في اإلسالم

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 ) الدرس الثاني عشر (  13
 ) الدرس الثالث عشر  (  14 مكانة العمل في اإلسالم

 ) الدرس الرابع عشر  (  15 ر عن المسألةبفضل الص
 ختبارات الفصل الدراسي األولا 16 خطر الغش

 ) األسبوع األول (

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع
 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 صل الدراسي الثانيبداية الدراسة للف
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استكمال البرامج العالجية 
للطالبات غير المتقنات  لمعايير 

 التقويم
   

 معلمة المادة:
أ/  

..................................................................
........ 

 

 المشرفة التربوية :
 

.................................................أ/.................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 

  



 

 اإليمان والعلم الوحدةعنوان 
      التاريخ  الصف المادة رقم الوحدة

      الحصة  الثاني المتوسط الحديث األولى
      الفصل  اإليمان والعلمأهمية التعرف على  الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O االستكشاف O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O األصالة O المرونة O فيلم تعليمي O مجسمات O ابالكت O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O م االداءتقوي O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O العصف الذهني O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (    

 
 

قررراا    الحررر   أن تقررراأ البةل ررر  
 صح ح  

 
 

  الح   أن تعاف البةل    ااوي 
 
 
 
 
 

أن ت رر ن البةل رر  يعررةلم ال  يررة   
 الج     

 
 

أن تستلتج البةل   يعةلم الحر    
 واستلتةجةته 

 
 

قاا    الح  ثنأن تقاأ البةل   
 صح ح  

 اإليمان والعلم
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) اإليمان بضع وسبعون أو 

اء شعبة من بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحي
 اإليمان ( 

 التعريف براوي الحديث 
: هو عبد الرحمن  بن صخر الدوسي يكنى بأبي هريرة لهرة كان يحملها في كمه   ابو هريرة

أسلم سنة سبع من الهجرة عام خيبر دعا الرسول له وألمه بحب الناس له وكان أكثر الصحابة 
  57 عنه سنة حديثا مات رضي  اهلل5374رواية للحديث بلغت مروياته 

 معاني الكلمات  
 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
 آخرها  أدناها  عددبيني الثالثة والتسع   بضع  

 
 14معاني الحديث وإرشاداته : انظر الكتاب ص 

 
 
 

قررررررراا    الحررررررر    اقائرررررررم س
 صح ح  

 
 

  الح    ااو م  عافم س
 
 
 
 
 

يعررررررةلم ال  يررررررة      لررررررم  س
 الج     

 
 

يعرررةلم الحررر     اسرررتلتجم  س
 واستلتةجةته 

 
 
قرررررراا    الحرررررر  ث ن اقائرررررم س



 
 
 
 

  الح   أن تعاف البةل    ااو م 
 
 
 
 
 
 
 

  يعةلم ال  ية   أن ت  ن البةل 
 الج     

 
 

أن تستلتج البةل   يعةلم 
 الح  ث ن واستلتةجةته 

 
 

عننن أبنني هريننرة رضنني اهلل عنننه قننال قننال رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم ) مننن سننل  طري ننا  -1
  له به طري ا إلى الجنة(  يلتمس فيها علما سهل اهلل

عن معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عننه قنال : سنمعت رسنول اهلل صنلى اهلل علينه وسنلم  -2    
 وهو ي ول : ) من يرد اهلل به خيرا يف هه في الدين (   

 التعريف براوي الحديث 
 . 13: سبق التعريف به في الدرس األول ص  ابو هريرة
أبي سفيان ضخر بن حرب ال رشي األموي أبو عبد الرحمن كان طويالا  : هو معاوية بن معاوية

أبيض جميال أسلم عام الفتح وشهد حنينا وكان مت كتاب الوحي كان أميرا عشرين سنة وخليفة 
 هجريا . 60عشرين سنة مات رضي اهلل عنه في رجب سنة 

 معاني الكلمات  
 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 
 يفهمه  يف هه  ا  أخذ طري سل   

 17معاني الحديث وإرشاداته : انظر الكتاب ص 

 صح ح  
 
 
 
 
  الح    ااو م  عافم س
 
 
 
 
 
 
 
ال  يررررررة    يعررررررةلم   لررررررم  س

 الج     
 
 
يعررةلم الحرر  ث ن  اسررتلتجم  س

 واستلتةجةته 
 

 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


