اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة (التوحيد  ) 4للصف ( الثاني الثانوي علمي )
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13

9441/4/41ه
ـ

9441/5/4هـ

معنى اإليمان
 تفاضل أهل اإليمان9441/5/11ه 9441/6/1هـ
ـ

اإليمان باهلل تعالى
 تعظيم هللا سبحانه وتعالى9441/6/16ه 9441/6/41ه
ـ
ـ

اإليمان باليوم اآلخر
 الساعة وعالماتها9441/7/14ه 9441/7/11ه
ـ
ـ

الشفاعة في اآلخرة
 -الجنة والنار

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

ثمرات اإليمان
 -اإلسالم واإليمان واإلحسان

2
األسبوع

9441/6/5هـ

6
األسبوع

9441/7/4هـ

9441/1/1هـ

14

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

األسبوع

3
األسبوع

7

9441/7/7هـ

العالمات الكبرى للساعة
 -تابع العالمات الكبرى للساعة

11
األسبوع

9441/6/1هـ

اإليمان بالمالئكة
 -اإليمان بالكتب

ملاحظات

9441/1/14ه 9441/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

األسبوع

9441/5/7هـ

9441/5/99هـ

– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9441-9441هـ )

9441/1/6هـ

اإليمان بالقدر خيره وشره
 -قواعد اإليمان بالقدر

األسبوع

11
األسبوع

15

9441/5/94هـ

9441/5/91هـ

أركان اإليمان وشعبه
 الكبيرة وحكم مرتكبها9441/6/91هـ

9441/6/96هـ

القرآن الكريم
 اإليمان بالرسل عليهم السالم9441/7/91هـ

9441/7/94هـ

البعث والحشر
 تابع البعث والحشر9441/1/1هـ

9441/1/94هـ

قوادح في اإليمان بالقدر
 -آثار اإليمان بالقدر

9441/5/19هـ

األسبوع

4

9441/5/15ه
ـ

أثر المعصية على اإليمان
9441/6/91هـ

األسبوع

9441/6/14ه
ـ

ما يتضمنه اإليمان بالرسل
 -اإلسراء والمعراج

8

9441/7/97هـ

األسبوع

9441/7/19ه
ـ

الحساب والميزان
 -الحوض والصراط

12

9441/1/96هـ

األسبوع

16

9441/1/11ه
ـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9441/4/41هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9441/1/96هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد9441/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

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

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

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

أجهزة عرض ⃝

تعريف اإليمان  -دخول األعمال في

الحصة

المادة

معنى اإليمان

موضوع الدرس

توحيد  / 1 ( 4ث )

التاريخ

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مسمى اإليمان  -زيادة اإليمان ونقصه

مجسمات ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ ما اإليمان ؟

التمهيد

الأهداف السلوكية

الأنشطة

المحتوى وعرض الدرس

 اإليمان :
أن تعرف الطالبة اإليمان
اإليمان في اللغة  :التصديق المستلزم للقبول واإلذعان .
اإليمحححان احححرعا  :تصحححديق القلحححس و وحححرار اللسحححان وعمحححل
الجوارح  ،يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان .
أن توضحححل الطالبحححة دخحححول  دخول األعمال في مسمى اإليمان :
األعمال في مسمى اإليمان معتقححد أ ححل السححنة والجماعححة أن األعمححال داخلححة فححي مسححمى
اإليمان دل على ذلك الكتاب والسنة و جماع السلف الصالل
وححال تعححالى  ( :ومححا لححان إ لينححيع يمححانكم ) أي صححكتكم
وأنتم متجهحون لبيحا المقحدب وبحل أن تح مروا بالتوجحه لحى
الكعبة .
أن تبححححححيل الطالبححححححة زيححححححادة  زيادة اإليمان ونقصه :
معتقد أ ل السنة والجماعة أن اإليمان يزيد ويحنقص  ،يزيحد
اإليمان ونقصه
بالطاعة وينقص بالمعصية  ،واألدلة على ذلك لثيرة منها :
 -1وول إ تعالى  ( :ويزداد الذيل آمنوا يمانا )
 -2وححال تعححالى ِ ( :نَّ َمححا ا ُل ْم ُ ِمنْححونَ الَّ ح ِذيلَ ِ َذا ْذ ِلح َحر َ
إْ َو ِجلَححاُ
وْلْححوبْ ْه ُم َو ِ َذا تْلِيَححاُ َعلَ ح ُي ِه ُم آيَاتْ حهْ زَا َد ُت ْه ح ُم ِي َمانًححا َو َعلَححى َرب ِه ح ُم
صحكَةَ َو ِم َّمحا َرزَ ُونَحا ْ ُم يْنفِقْحونَ
يَت ََو َّللْونَ { }2الَّ ِذيلَ يْقِي ْمونَ ال َّ
{ }3أْ ُولَحححكَِكَ ْححح ْم ا ُل ْم ُ ِمنْحححونَ َحقًَحححا لَّ ْهححح ُم د ََر َجحححات ِعنححح َد َرب ِهححح ُم
َو َم ُغفِ َرة َو ِر ُزق َل ِريم ) .
أدوات التقويم
التقويم الختامي

صور ⃝

الفصل

⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المكحظة ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

استراتيجيات التعليم الحديثة

تقويم الهدف

عرفي اإليمان
○حل المشككت
○االلتشاف واالستقصاء
نشاط ص 91
ل المراد باإليمان في
اآليتيل المعنى اللغوي
أو المعنى الشرعي ؟
بر ل على ما تقول :

○العصف الذ ني
○الخرائط الذ نية

○ ..................................التعلم الذاتي
..................................
..................................

وضحي دخول األعمال في
مسمى اإليمان

بيني زيادة اإليمان ونقصه

○التعلم التعاوني
○أخرى............

المناوشة ⃝

التدريبات ⃝

الواجبات المنزلية ⃝
األنشطة ⃝
الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلميل و المعلمات
السكم عليكم ورحمة إ وبرلاته
يسر م سسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحنير – توزيع – أ داف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد إ  +ثكثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينا لجميع دروب المادة
+
أوراق عمكككل خاصكة بالمكادة لجميع الدروب
+
دليل المعلم و لتاب الطالس
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسَلة الكتاب
ارح متميز بالفيديو لجميع دروب المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباوي مدن المملكة عبر الفيدلس ( المستعجل  22ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستكم:
للطلس مل داخل المملكة يمكنك اإلتصال على روم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسس التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم لذالك تسجيل الطلس
لكترونيا ً عل طريق الرابط
www.mta.sa/c
لذلك يمكننا التوصيل عل االيميل او الفدلس لجميع مدن المملكة
حسس طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عل طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمل م خارج مدينة الرياض يناف ويمة االرسالية  05لاير للفيدلس المستعجل
و نا أروام الحسابات للمعلميل خارج مدينة الرياض والخرج

مصرف الراجحي
م سسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األ لي
م سسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومل بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد ذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمل العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمل العتيبي

8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمل العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبيل في أن يكونوا ولكء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

