التوحيد
المسار اإلداري والعلمي

الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر














إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.



تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت ازً بدينه قاد ارً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين اال نتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.











غرس أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفوس الطالبات.

تأكيد ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بالربوبية والوحدانية هلل ،كما تدل على ذلك اآليات الشرعية والكونية.
تحقيق العبودية هلل وحده ال شريك له واخالص العبادة له.

معرفة الطالبات نعم اهلل في النفس والكون وداللتها على التوحيد.
غرس محبة اهلل عز وجل وتعظيمه وطاعته في نفوس الطالبات.

غرس المحبة الشرعية للرسول  وتوقيره وطاعته في نفوس الطالبات.
غرس محبة الدين اإلسالمي واالعتزاز به.

غرس المحبة الشرعية للسلف الصالح وتربيتهم على االقتداء بهم.

معرفة الطالبات مراتب الدين ،وبعض أنواع الشرك والكفر والنفاق ،وأحوال اليوم اآلخر..
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الوحدة الرابعة (اإليمان بالكتب)
الوحدة الرابعة (اإليمان بالكتب)
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األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

مراجعة من الوحدة األولى للرابعة

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14

الوحدة الخامسة (اإليمان باهلل تعالى)
الوحدة الخامسة (اإليمان باهلل تعالى)

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

الوحدة السادسة (اإليمان باليوم اآلخر)

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

الوحدة السادسة (اإليمان باليوم اآلخر)

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

الوحدة السابعة (اإليمان بالقدر)
الوحدة السابعة (اإليمان بالقدر)
مراجعة من الوحدة الخامسة للسابعة
االختبارات النهائية

 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة اإليمان
لغة وشرعا.

أن تستدل الطالبة على
دخول األعمال في مسمى
اإليمان.

أن تستنبط الطالبة باألدلة
الشرعية على أن اإليمان
يزيد وينقص.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
معنى اإليمان
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما المقصود باإليمان؟

التوحيد  4المستوى الرابع
مجسمات

صور

المحتوى وفرض الدرس

األنشطة

في ال ُّد ْنيَا َجنَّةً َمنْ لَ ْم يَد ُْخ ْل َها لَ ْم يَد ُْخ ْل َجنَّةَ
 تمهيد :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :إِنَّ ِ
ْاآل ِخ َر ِة" * .إن اإليمان باهلل تعالى والتقرب إليه بالعمل الصالح هو جنة الدنيا ولذتها
وقد ح ُرم لذة السعادة من حرم هذا اإليمان * .فما اإليمان؟ وهل األعمال الصالحة تُع ُّد
حصل المؤمن الزيادة في إيمانه؟.
من اإليمان؟ وكيف يُ ِّ
 اإليمان في اللغة :التصديق المستلزم للقبول واإلذعان.
 اإليمان شرعاً :تصديق القلب ،وإقرار اللسان ،وعمل الجوارح ،يزيد بالطاعة وينقص
بالعصيان.
 دخول األعمال في مسمى اإليمان :معتقد أهل السنة والجماعة أن األعمال داخلة في
مسمى اإليمان دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح .قال تعالى( :و َما
َكانَ َّ
ضي َع إي َمانَ ُك ْم) أي :صالتكم وأنتم متجهون لبيت المقدس قبل أن تؤمروا
َّللاُ لِيُ ِ
بالتوجه إلى الكعبة ،فسمى الصالة وهي عمل إيماناً؛ فدل على دخول األعمال في
مسمى اإليمان .وقال صلى َّللا عليه وسلم" :اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون
شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال َّللا ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،والحياء شعبة من
اإليمان" فذكر من شعب اإليمان إماطة الذي عن الطريق وهو عمل ،فدل على دخول
األعمال في مسمى اإليمان وحكى اإلمام الشافعي واإلمام أحمد واإلمام أبو عيد -رحمهم
َّللا -إجماع الصحابة والتابعين على دخول األعمال في مسمى اإليمان.
 زيادة اإليمان ونقصه :معتقد أهل السنة والجماعة أن اإليمان يزيد وينقص ،ويزيد
بالطاعة وينقص بالمعصية ،واألدلة على ذلك كثيرة منها -1 :قول َّللا تعالى( :الَّ ِذينَ
آ َمنُوا إي َمانًا).
وعن أبي سعيد الخدري رضي َّللا عنه أنه قال :سمعت رسول َّللا صلى َّللا عليه وسلم
يقول" :من رأى منكم منك ًرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك اضعف اإليمان".
 وجه االستدالل في هذا الحديث :ففي هذا الحديث بيان مراتب تغيير المنكر وكونها من
اإليمان ،وأن أدنى مرتبة من مراتب التغيير مرتبة تغيير المنكر بالقلب ووصفها صلى
َّللا عليه وسلم بأنها (أضعف اإليمان)؛ فدل على أن ما سبقها من المراتب أقوى إيماناً،
فدل على زيادة اإليمان ونقصانه.

نشاط ص12
قال تعالى( :قَالُوا أَنُؤْ ِمنُ لَ َك
واتَّبَ َعكَ األَ ْر َذلُونَ )
هل المراد باإليمان في
اآليتين المعنى اللغوي أو
المعنى الشرعي؟ برهني على
ما تقول.
نشاط ص 14
من خالل التعاريف التالية
لإليمان بَيِّني القول الحق
والقول الباطل وسبب بطالنه
أو صوابه:
نشاط ص 14
تضمنت الصالة عدة أعمال
بعضها يدخل في عمل القلب
وبعضها في عمل الجوارح
وبعضها في قول اللسان،
تعاوني مع زميالتك في
تصنيف أعمال الصالة بحسب
الجدول اآلتي:

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي اإليمان لغة
وشرعا.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

استدلي على دخول
األعمال في مسمى
اإليمان.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

استنبطي باألدلة
الشرعية على أن اإليمان
يزيد وينقص.

 oأخرى........

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة َّللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد َّللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

