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بمفيوم الحديث النبوي وأنواعو، ودراسة أحاديث مختارة مناسبة لممرحمة األساسية التعريف : وصف المساق
، (العبادات)األولى، دراسة جوانب في سيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم، دراسة مواضيع مختارة في الفقو 

عداد الخطط الدراسية ليا . والتركيز عمى أساليب تدريس ىذه الموضوعات، وا 
: األىداف
. التعرف إلى مباحث الحديث النبوي-1    
. التعرف إلى طبيعة الفقو وما يتصل بو من فروع المعرفة-2     
.           التعرف إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول صمى اهلل عميو وسمم-3      
. التعرف إلى االتجاىات الحديثة في تدريس دروس الحديث النبوي و الفقو و السيرة النبوية-4       
. الشريفة

: المخرجات النيائية
 (المعرفة والفيم)الميارات األكاديمية األساسية : أوالً 

: تعرف الطالب عمى
 .مباحث الفقو المختمفة -1
 .السيرة النبوية الشريفة التوحيد وما يتصل بيا من موضوعات -2
. االتجاىات الحديثة في تدريس دروس الحديث الشريف والفقو والسيرة النبوية -3
الميارات التحميمية واإلدراكية : ثانياً 

..  اكتساب ميارة التخطيط لتدريس دروس الحديث الشريف والفقو والسيرة النبوية- 1
تطوير قدرة الطالب عمى تطبيق االتجاىات الحديثة في تدريس دروس الحديث الشريف والفقو - 2

.. والسيرة النبوية
. تحميل دروس الحديث الشريف والفقو والسيرة النبوية- 3

.  وتقييميا
التوفيق بين االتجاىات الحديثة في تدريس دروس الحديث الشريف والفقو والسيرة النبوية والواقع - 4

 (ظروف المدرسة األردنية)التربوي األردني 
: الميارات الخاصة بالموضوع: ثالثاً 

  ..الحديث الشريف والفقو والسيرة النبويةاإللمام الجيد بمفيوم - أ
.  اإللمام بميارات التخطيط والتحميل والتقويم -ب
: الميارات التحويمية: رابعاً 



 .أن يحكم عمى مدى أىمية االقتداء بسيرة الرسول صمى اهلل عميو وسمم - أ
  ..تدريس دروس الحديث الشريف والفقو والسيرة النبويةأن يستطيع  - ب
 .الشريفةأن يستطيع الطالب تفسير بعض االحاديث - ج
طرائق التدريس 

: يعتمد التعمم عمى الشكل اآلتي
التعرف عمى المستوى المعرفي لمطالب في المساق  -1
 .تقديم المحاضرة بحيث تكون شاممة -2
 تقسيم الطالب ما أمكن لمجموعات لمناقشة الموضوعات الخاصة في المساق -3
 إجراء مناقشة صفية عامة بشأن األفكار المطروحة -4
إعداد الطالب لورقة ذات صمة بموضوعات المساق ومناقشتيا مع المحاضر  -5
: واجبات/ ميمات

: يطمب من كل طالب اآلتي
: إعداد ممف لممساق يضم التالي

بحثًا تربويًا يتعمق بأحد موضوعات المساق ضمن مواصفات عممية يتفق عمييا  - أ
 :الحكم عمى مدى تحقيق األىداف العامة لممساق عن طريق - ب

عطاء حكم عام بشأنو  - تقديم ما قام بو في المساق وا 
اختيار أحد الموضوعات النظرية المطروحة في المساق ومناقشتيا  -

 
الخطـــــــة 
طرائق  الموضوع إلى من  الساعات األسبوع

 التعميم
مالحظا
 ت

نسب النبي صمى اهلل عميو وسمم . أىمية السيرة النبوية 17/9 15/9 3 1
 .وحياتو قبل البعثة

  نقاش صفي
2 3 22/9 24/9 

3 3 29/9 1/10 
سياسة . بدء الوحي والدعوة إلى اإلسالم سرًا وجيراً  -

 .اليجرة إلى الحبشة. المفاوضات

محاضرة 
ونقاش 
 صفي

 

 (األحد وحتى الخميس)عطمة عيد األضحى المبارك  8/10 6/10 3 5

  13/10 15/10 
. بدء الوحي والدعوة إلى اإلسالم سرًا وجيراً تابع  -

. اليجرة إلى الحبشة. سياسة المفاوضات
  

 .اليجرة إلى الطائف. عام الحزن - 22/10 20/10 3 6
محاضرة 
ونقاش 
 صفي

 

. (األولى والثانية  )بيعة العقبة . اإلسراء والمعراج - 29/10 27/10 3 7
 .وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمم. اليجرة إلى المدينة

محاضرة 
ونقاش 

 
8 3 3/11 5/11 



 صفي
9 3 10/11 12/11 

توظيف طرائق وبقراءات تدريس مناسبة لدروس السيرة 
 العقيدة وأثرىا في حياة الفرد والمجتمع. النبوية

محاضرة 
ونقاش 
 صفي

فترة 
اختبارات 
منتصف 
 الفصل

10 3 17/11 19/11 

11 3 24/11 26/11 
الوضوء وما يتصل بو من . مفيوم الطيارة وأقساميا -

 .موضوعات

محاضرة 
ونقاش 
 صفي

 
12 3 1/12 3/12 

13 3 8/12 10/12 
أحكام الحيض . التيمم والمسح عمى الخفين. الغسل -

 .والنفاس

محاضرة 
ونقاش 
 صفي

 
14 3 15/12 17/12 

15 3 22/12 24/12 
الزكاة وما يتصل . الصالة، وما يتصل بيا من موضوعات

. الصيام وما يتصل بو من موضوعات. بيا من موضوعات
جراءات تدريس مناسبة لدروس الفقو  .توظيف طرائق وا 

تطبيقات 
 عممية

األربعاء 
25/12 

 عطمة

16 3 29/12 31/12 
. التعريف بالمصطمحات التي ليا عالقة بالحديث النبوي

متن األربعين  )اختيار مجموعة أحاديث لمحفظ والتفسير 
 .(النووية 

األربعاء 
1/1/

2014 
 عطمة

 
 

تقويم أعمال الطمبة * 
 قيمة العالمة الميام
 25 أولاختبار 
 25  ثانياختبار

 50 اختبار نيائي
 

:  المراجع والمصادر
: المراجع األساسية لممساق- أ  

. فقو السيرة، مصر، دار المعارف. (1990)البوطي، محمد سعيد، . 1
. الطحان، محمود، تفسير مصطمح الحديث. 2
. اليانوني، أحمد، مجموعة العبادات. 3
، طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبيا وتطبيقاتيا (2003)الخوالدة، ناصر، وتحسين، يحيى، . 4

. العممية، عمان، دار    
 



: المراجع المساندة– ب 
. ، عموم الحديث ومصطمحو، بيروت، دار العمم لمماليين(1963)الصالح، صبحي، .  1
. ، فقو السيرة، القاىرة، دار  الكتب الحديثة(1965)العزالي، محمد، .  2
. ، فقو السنة، بيروت، دار الكاتب العربي(1973)سابق، سيد، .  3
. ، بيروت، المكتب اإلسالمي(دروس وعبر ) ، السيرة  النبوية (1972)السباعي، مصطفى، .  4
.... ، التربية اإلسالمية وطرق تدريسيا، الكويت، مكتبة الع(ىـ1404)الشافعي، إبراىيم، .  5
عاشور، أحمد، الفقو الميسر، بيروت، دار ا .  6
. طرق تدريس التربية اإلسالمية، الكويت، وكالة المطبوعات. (1982)سالم، عبد العزيز، .  7
. طعيمة، رشدي، دليل التربية العممية في التربية اإلسالمية.  8

 
 
 

 


