التوحيد
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس



تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في
قلبه.



تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة ِّ
يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
لسنه ،حتى َّ



تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.



تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.



تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.



تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.




ُمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
حفز همته الستعادة أمجاد أ َّ

تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته

اإلسالمية مزدهرة.



تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.



إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

















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 -ص  -وتوقيره وطاعته في نفوس الطالبات

.

غرس محبة الدين اإلسالمي واالعتزاز به .
غرس المحبة الشرعية للسلف الصالح وتربيتهم على اإلقتداء بهم .

معرفة الطالبات مراتب الدين  ،وبعض أنواع الشرك والكفر والنفاق  ،وأحوال اليوم اآلخر.
تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.

اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن اهلل تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن اهلل ال يغفر أن يشرك معه أحد كائناً من كان.
حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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أسماء هللا الحسنى
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تعبيد األسماء هلل تعالى
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التحاكم إلى غير شرع هللا تعالى
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التهيئة

طرح مشكلة
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أخرى ...................
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وصف التمهيد /ما المراد بتعظيم هللا؟

الحصة
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المادة

الموضوع

3م ف2

التوحيد

تعظيم هللا سبحانه وتعالى

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......

عرض فيلم تعليمي

أهداف الدرس
أسئلة التقويم
كتاب الطالبة
 oناقشي المراد بتعظيم هللا.
نشاط  1ص 12
 oوضحي صور تعظيم هللا تعالى.
 oأن تناقش الطالبة المراد بتعظيم هللا.
بالرجوع إلى سورة األنعام استخرج آية على إنكار هللا لمن لم يقدره حق قدره.
 oاذكري حكم تعظيم هللا تعالى.
تعالى.
 oأن توضح الطالبة صور تعظيم هللا
نشاط 2ص 13
 oاستخرجي من سورة األنعام آية تدلل
تعالى.
 oأن تذكر الطالبة حكم تعظيم هللا
تحاوري مع مجموعتك في الوسائل المعينة على تعظيم دين هللا وشرعه.
على إنكار هللا لمن ال يقدره حق قدره.
 oأن تستخرج الطالبة من سورة األنعام آية تدلل على إنكار هللا لمن
 oاربطي بين تعظيم دين هللا وشعائره
ال يقدره حق قدره.
وتعظيم هللا تعالى.
 oأن تربط الطالبة بين تعظيم دين هللا وشعائره وتعظيم هللا تعالى.
 oدللي على أن تعظيم حرمات هللا من
 oأن تدلل الطالبة على أن تعظيم حرمات هللا من تعظيم هللا تعالى.
تعظيم هللا تعالى.
 oأن تعدد الطالبة األسباب المعينة على تعظيم هللا تعالى.
 oعددي األسباب المعينة على تعظيم هللا
تعالى.
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 والمعلمات
ال ّ
هللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +استراتيجيات حديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110

(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
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

