تحضير مادة

التوحيد
الصف الثاني متوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا



تمكيييالعقيدةايييالمعق فيييفمااعميييمعوجييياعقيميييتد ع د ييي ع ييي



تز اييالهع ي يخ رقلع قيمد ي رئعقيمفنميياعيف ي موه،عحتييلعا ي ع ص ي ع

يف كهع تصرم ته،ع تومااعمح اعقهللع تة قهع خشاتهعممعق ه.

اع

قيد ماع قيم الئعق ف فااعي ثة ماع قيد  .ع



تش اةهعإيلعقي حثععلعقيمدرما،ع تد االهعقيتأم ع قيتت ععقيد مم .ع



تومااعقيةالرقلعقيدة ااع قيم رقلعقيمخت جياعييالاعقيميتد ،ع تد يال ع



تر اتييهعع ييلعقيحا ي معقي تم عايياعق فييفمااعقيتييمعاف ي ال عق خ ي ع

يت اهع قيت ذاب.

قيتد ل،ع تةالارعقيت دا،ع تحم عقيمفؤ ياا.



تالرا ييييهعع ييييلعخالميييياعم تمدييييهع

وييييه،ع تومايييياعر نعقيوصيييي ع

ق خفصعي يمعأمره.



حجييزع متييهعيفييتد المعأم يي العأممتييهعقيمفيي ماعقيتييمعاوتمييمعإيا ي ،ع



تد اييالهعقيوتجي قع قتييهعمييمعقيةي قر معقيمجاييالم،ع قفييتثم رعم قر ييهعمييمع

قفتنو ئعقيفارعممع راقعقيدزمع قيم ال.

ق عم عقيو مدا،ع تصرائعوش هع م عا د عشخصاتهعق فيفمااع

مزال عرم.


تة ااع عمعقيمتد عيادرئ-ع ةالرعفيوهع-عكايئعا ق يهعق شي ع لع



إعالقالهعيم عا مع ذهعقيمرح اعملعمرقح عقيحا م .ع

قيم

ا،ع قيمذق بعقي القما،ع قيم الئعقيالخا ا.




راعأص عقيدةاالمعق ففمااعقيصحاحاعممعوج اعقي ي لعععع .ع
ير اياع قي حالقواياعهللع،ععكمي عتييال ع
تأكايالعمي عالييلعع اييهعقيج يرمعقي شيرااعميلعق قيرقرع ع
ع لعذيكععقآلا لعقيشرعااع قيك واا .ع



تحةاقعقيد الااعهللع حالهعيعشراكعيهع قخفصعقيد المعيه .ع



مدرماعقي ي لععود عقهللعممعقيوجاع قيك لع الييت عع لعقيت حاالع .ع



راعمح اعقهللععزع



راعقيمح اعقيشرعااعي رف -عصع-ع ت قارهع



راعمح اعقيالالعق ففممع قيعتزقزع هع .ع



راعقيمح اعقيشرعااعي ف ئعقيص ي ع تر ات عع لعق قتالق ع



ع تدظامهع

عتهعممعوج اعقي ي لعععع .ع
عتهعممعوج اعقي ي لعععع .ع
عع .ع

مدرمياعقي ي ي لعمرقتييبعقييالالع،ع ديياعأوي ققعقيشييركع قيكجيرع قيوجي قع،ع أحي ق عقياي ع
قآلخر.




تدرائعقيمتد ع خ يةهع و ععةاالتهعق ففمااعع لعأف اعملعقيج ع ق قو ق .ع

توشييناعقيمييتد عع ييلعق ام ي لع ي هللع قيوةا ي العيييهع ق ام ي لع يرف ي ع قيمفنكيياع قيكتييبع

قيفم ااع يا عقآلخرع يةالرعخارهع شره .ع


ق امييي لع يييألعهللع حيييالهعحيييقعقيتشيييراععياتر يييلع اوشيييأعقيميييتد عع يييلعو يييذعكييي عق مكييي رع
قيخرقم لع قيمذق بعقيمو مااعيإلفف .ع ع



ق ام لع ألعقهللعتد يلع عقيمفتحقعي د المع حالهعال لعفي قه .ع



إ د العقيمتد ععلعك عم عا قدهعممعقيشيركع -قيداي ذع ي هلل-ع لعقهللعيعاغجيرعألعاشيركع
مدهعأحالعك نو ًعملعك ل.



حثعقيمتد ع تد ايالهعع يلعق قتيالق ع يرفي عصي لعقهللعع ايهع في عميمع مايععأق قييهع

أعم يه.
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دالئل عظمة هللا تعالى

االستهزاء بالدين
صور االستهزاء بالدين
أسماء هللا الحسنى
اإللحاد في أسماء هللا حسنى

سوء الظن باهلل تعالى
حكم سوء الظن باهلل تعالى

أهمية تحكيم شرع هللا تعالى
وجوب التحاكم إلى شرع هللا تعالى
التحاكم إلى غير شرع هللا تعالى
الطاعة في التحليل والتحريم
حكم طاعة غير هللا تعالى
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مالحظات

مادة :التوحيد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الثالث المتوسط – الفصل الدراسي الثاني
الموضوع :تعظيم هللا سبحانه وتعالى
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تذكر األسباب المعينة على تعظيم هللا تعالى.
 تعرف معنى االستشفاع باهلل تعالى على خلقه.
 تحدد الحكمة من منع االستشفاع باهلل تعالى على خلقه.
 توضح حكم االستشفاع بالنبي صلى هللا عليه وسلم في حياته.
 تبين حكم قول :السالم على هللا والحكمة منه.
 تستنتج حكم االستهزاء بالدين ،وأهله.
 تبرز سبب كفر من استهزأ بالدين.
 تميز حكم من استهزأ بالصحابة رضي هللا عنهم وبالمؤمنين.
 تعظم هللا في السر والعلن.
 تحذر من االستهزاء بالدين وأهله.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
 ما المراد بتعظيم هللا جل وعال؟
الفكرة الكبرى :تعظيم هللا هو إجالل هللا جل وعال
بالقلب ،واللسان ،واألعمال :ا
 كيف يكون تعظيم هللا باللسان ،واألعمال؟
فعال
وتر اكا ،وأصل العظيم يكون بالقلب ،وما  ما حكم تعظيم هللا؟
يجري على اللسان والجوارح من آثاره  .تحدثي عن دالئل عظمة هللا.
 اذكري ا
مثاال على تعظيم المالئكة لربهم جل وعال.
األفهام الباقية:
 االستشفاع باهلل تعالى على خلقه هو اتخاذ هللا تعالى  ما حكم االستشفاع باهلل تعالى على خلقه؟ مع بيان
الحكمة.
واسطة ،يشفع للشخص عند أحد من الخلق ،عند
 ما حكم قول :السالم على هللا؟ مع التعليل.
طلب شيء منه.
 ما حكم الوفاء بالعقود والمواثيق؟ مع الدليل.
 قول (السالم على هللا) محرم.
 ما سبب كفر من استهزأ بالدين؟
 االستهزاء بالدين هي السخرية باهلل تعالى ،أو
برسوله صلى هللا عليه وسلم ،أو بدين اإلسالم ،أو  ما حكم السخرية بعلماء اإلسالم؟ مع الدليل.
بشيء من شعائره ،أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة...:
 ذكر األسباب المعينة على تعظيم هللا تعالى.
 تعظيم هللا سبحانه وتعالى.
 تعريف معنى االستشفاع باهلل تعالى على خلقه.
 دالئل عظمة هللا تعالى.
 تحديد الحكمة من منع االستشفاع باهلل تعالى على خلقه.
 االستشفاع باهلل تعالى على خلقه.
 توضيح حكم االستشفاع بالنبي صلى هللا عليه وسلم في حياته.
 النهي عن قول :السالم على هللا.
 بيان حكم قول :السالم على هللا والحكمة منه.
 تعظيم ذمة هللا وذمة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
 استنتاج حكم االستهزاء بالدين ،وأهله.
 االستهزاء بالدين.
 إبراز سبب كفر من استهزأ بالدين.
 صور االستهزاء بالدين.
 تمييز حكم من استهزأ بالصحابة رضي هللا عنهم وبالمؤمنين.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن تعظيم هللا سبحانه وتعالى تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن حكم السخرية
بعلماء اإلسالم.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه ( مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات)...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة الثالثة :خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المراد بتعظيم هللا جل وعال؟).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (تعظيم هللا سبحانه وتعالى).
 مالحظة  /أقوم بتقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (تعظيم هللا -
االستشفاع باهلل تعالى على خلقه  -ذمة هللا تعالى وذمة نبيه صلى هللا عليه وسلم  -االستهزاء بالدين .)...
 أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية " َو َما َق َد ُروا ه
ض ُت ُه َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة
ِيعا َق ْب َ
ض َجم ا
هللاَ َح هق َقدْ ِر ِه َو ْاألَ ْر ُ
س ْب َحا َن ُه َو َت َعالَ ٰى َع هما ُي ْ
ات َم ْط ِو هي ٌ
الس َم َاو ُ
ش ِر ُكونَ " ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن( :ما حكم
ات بِ َيمِينِ ِۚ ِه ُ
َو ه
تعظيم هللا؟) ،ثم أكلف الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل
النقاش.
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن تعظيم هللا ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم
التناقش فيما بينهن بغرض توضيح األسباب المعينة على تعظيم هللا.
 أقدم للطالبات فيديو تعليمي عن دالئل عظمة هللا تعالى ،يشاهدن الطالبات العرض بتركيز وانتباه ،مع توضيح
الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف التربوية المستهدفة من وراء العرض.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن االستشفاع باهلل تعالى على خلقه ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة
علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن الحكمة من منع االستشفاع باهلل تعالى على خلقه.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن االستشفاع بالنبي صلى هللا عليه وسلم ،ثم أقوم
بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها( :ما حكم االستشفاع بالنبي صلى هللا عليه وسلم في حياته؟) ،أكلف الطالبات
بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة
ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقالة عن حكم قول :السالم
على هللا ،يصنفن الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها
في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن حكم السخرية بعلماء اإلسالم ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :تعظيم هللا سبحانه وتعالى
الصف :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن :حكم السخرية بعلماء اإلسالم
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
مهمتك :أن تكتبين بحث.
الهدف :كتابة بحث عن حكم السخرية بعلماء اإلسالم.
ف
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد ُطلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة؛ لتتناولي حكم السخرية بعلماء اإلسالم على شكل
بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان حكم السخرية بعلماء اإلسالم.
الجمهور :الطالبات أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بحكم السخرية بعلماء اإلسالم.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة.
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعي
القارئ وتجعليه ملما ا بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
ا الناتج واألداء والغرض :بحث علمي توضحين فيه حكم السخرية بعلماء اإلسالم.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 0

متميز 4

اللغة

لغة طغت
عليها األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
متعددة

لغة شابتها
بعض األلفاظ
العامية –
أخطاء إمالئية
قليلة

لغة صحيحة
خالية من
األخطاء
اإلمالئية

لغة فصيحة خالية
من األخطاء
النحوية

عناصر البحث

تناول بعض
عناصر البحث
وإهمال الباقي
 افتقاد الربطالجيد بين
عناصر البحث

تناول أغلب
عناصر البحث
 لم يكنالربط بين
عناصره على
درجة واحدة
من القوة

تناول جميع
عناصر
البحث  -لم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

تناول جميع
عناصر البحث -
الربط بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

أسلوب غير
علمي –
ركاكة في
الصياغة

أسلوب علمي
– ركاكة في
الصياغة

أسلوب
علمي –
صياغة
بشكل جيد

أسلوب علمي
مشوق – صياغة
راقية إبداعية

المحتوى

تناول
الموضوع من
جانب واحد

تناول
الموضوع من
أكثر من جانب

تناول أغلب
جوانب
الموضوع
مع إهمال
تفاصيل
دقيقة
وحيوية

تناول جميع
جوانب الموضوع
بشكل دقيق
ومنضبط مع
تضمين البحث
لكافة التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +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

