تحضير مادة

التوحيد
المسار اإلداري والعلمي

الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.


دعمما العقيممدس ايسمملمية الت م تسممتقيا بهمما إممرس المممتعلا نلممى الكممو واي سمما والحيمماس

وتزويده بالمفاهيا األساسية الت تجعله معت ازً بدي ه قاد ارً على الدعوس نليه والدفاع ع ه.

 تمكي اال تماء الح ألمة ايسلا الحاملة لراية التوحيد.

 تحقيق الوفاء للوط ايسلم العاا والوط الخاص المملكة العربية السعودية.
 تعهد قدرات المتعلا واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية ايسلمية.

 ت ميممة التفكيمممر العلمممم لممدو الممممتعلا وتعميمممق رو البحمم والتمممدري والتتبمممل الم هجممم
واستخداا المراجل وتعود طرق الدراسة السليمة.

 نعداد المتعلا القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة ف مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر المتعلمي للعمل ف ميادي الحياس بمستوو الئق.
 تخريج عدداً م المؤهلي مسلكياً وف ياً لسد حاجة البلد.
 تحقيق الوع األسري لب اء أسرس نسلمية سليمة.

 رعاية المتعلمي على أساس ايسلا وعلج مشمكلتها الفكريمة واال فعاليمة ومسماعدتها
على اجتياز هذه المرحلة م حياتها ب جا وسلا.

 نكسممابها مهممارس المطالعممة ال افعممة والرالبممة مم االزديمماد مم العلمما ال ممافل والعمممل الصممال
واستغلل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزده\ ر به شخصية الفرد وأحوال المجتمل.

 تكوي الوع اييجاب الذي يواجه به المتعلا األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.



الرس أصول العقيدس ايسلمية الصحيحة ف

فوس الطالبات.



تأكيد ما دلت عليه الفطرس البشرية م ايقرار بالربوبية والوحدا ية هلل ،كما تدل على ذلك



تحقيق العبودية هلل وحده ال شريك له واخلص العبادس له.

اآليات الشرعية والكو ية.







معرفة الطالبات عا اهلل ف ال فس والكو وداللتها على التوحيد.
الرس محبة اهلل عز وجل وتعإيمه وطاعته ف

فوس الطالبات.

الرس المحبة الشرعية للرسول  وتوقيره وطاعته ف
الرس محبة الدي ايسلم واالعتزاز به.

فوس الطالبات.

الرس المحبة الشرعية للسلف الصال وتربيتها على االقتداء بها.

معرفة الطالبات مرات الدي  ،وبعض أ واع الشرك والكفر وال فاق ،وأحوال اليوا اآلخر.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي يدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التوحيد للصف الثاني الثانوي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 0443/4/03

الخميس 0443/5/4

الوحدة األولى (اإليمان)

2

األحد 0443/5/7

الخميس 0443/5/00

الوحدة األولى (اإليمان)

3

األحد 0443/5/04

الخميس 0443/5/01

الوحدة الثانية (اإليمان باهلل تعالى)

4

األحد 0443/5/10

الخميس 0443/5/15

الوحدة الثانية (اإليمان باهلل تعالى)

5

األحد 0443/5/11

الخميس 0443/6/1

الوحدة الثالثة (اإليمان بالمالئكة)

6

األحد 0443/6/5

الخميس 0443/6/9

الوحدة الثالثة (اإليمان بالمالئكة)

7

األحد 0443/6/01

الخميس 0443/6/06

الوحدة الرابعة (اإليمان بالكتب)

8

األحد 0443/6/09

الخميس 0443/6/10

الوحدة الرابعة (اإليمان بالكتب)

9

األحد 0443/6/16

الخميس 0443/6/03

مراجعة من الوحدة األولى للرابعة

11

األحد 0443/7/0

الخميس 0443/7/7

الوحدة الخامسة (اإليمان باهلل تعالى)

11

األحد 0443/7/03

الخميس 0443/7/04

الوحدة الخامسة (اإليمان باهلل تعالى)

12

األحد 0443/7/07

الخميس 0443/7/10

الوحدة السادسة (اإليمان باليوم اآلخر)

13

األحد 0443/7/14

الخميس 0443/7/11

الوحدة السادسة (اإليمان باليوم اآلخر)

14

األحد 0443/1/1

الخميس 0443/1/6

الوحدة السابعة (اإليمان بالقدر)

15

األحد 0443/1/9

الخميس 0443/1/00

17+16

األحد 0443/1/06

الخميس 0443/1/17

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

مالحظات

الوحدة األولى  :اإليمان

العنوان

اليوم
التاريخ

االثنين

األحد

معنى اإليمان – تفاضل أهل اإليمان – ثمرات اإليمان – اإلسالم
واإليمان واإلحسان – أركان اإليمان وشعبه – الكبيرة وحكم مرتكبها –
أثر المعصية على اإليمان

ملخص الوحدة

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية
ُيتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 تعرف مفهوم اإليمان .
 تتبصر حقيقة اإليمان بالغيب في حياة الفرد والمجتمع .
 تعرف الفرق بين اإلسالم واإليمان واإلحسان .
 تبين أركان اإليمان وشعبه .
 تستشعر آثار المعصية على اإليمان .
األسئلة األساسية

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية )
الفكرة الكبرى:
معرفة مفهوم اإليمان باهلل تعالى

س
س
س
س
س
س

ستفهم المتعلمات :
 حكم مرتكب الكبيرة . دخول األعمال في مسمى اإليمان . زيادة اإليمان ونقصانه . أسباب زيادة اإليمان . -ضرورة التحلي بمكارم األخالق .

لإليمان ثمرات اذكر بعضها .
كيف تجمع بين العمل للدار اآلخرة والسعي في طلب الرزق ؟
ما موقف المسلم عند حلول المصائب ؟
ما وجوه االتفاق واالختالف بين اإلسالم واإليمان ؟
ما المراد بشعب اإليمان ؟
ما آثار المعاصي على الفرد والمجتمع ؟

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات








سيكون المتعلمات قادرين على








معنى اإليمان .
تفاضل أهل اإليمان .
ثمرات اإليمان .
اإلسالم واإليمان واإلحسان .
أركان اإليمان وشعبه .
الكبيرة وحكم مرتكبها .
أثر المعصية على اإليمان

معرفة أسباب زيادة اإليمان .
معرفة أهمية اإلخالص في العمل .
معرفة التعلق باآلخرة والزهد في الدنيا .
معرفة الفرق بين اإليمان واإلحسان .
معرفة أركان اإليمان .
معرفة شعب اإليمان .
معرفة الفرق بين الكبائر والصغائر .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

 كتابة قصة .
 كتابة تقرير .
 عمل مطوية.
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
 القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي
 يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
-

من خالل األدلة التالية :




النشاط المنزلي .
كتابة تلخيص .

* اختبارات فجائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* تذكير اكاديمي
* المالحظات

* المفكرات

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
ستقوم المتعلمات
بما يأتي

األنشطة التعليمية التعلمية













مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض قصة قصيرة ومناقشة
الطالبات في مضمون القصة وعرض مجموعة من البطاقات مكتوب فيها جمل
قصير تشمل أمثلة لموضع الوحدة وقراءة طالبة لها واستدعاء ما درس سابقا
والتعليق حوله .
إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس
المناسبة وهي كالتالي(معنى اإلإيمان – تفاضل أهل اإليمان – ثمرات اإليمان –
اإلسالم واإليمان واإلحسان – أركان اإليمان وشعبه – الكبيرة وحكم مرتكبها –
أثر المعصية على اإليمان ) ويتم من خالل معرفة الخبرة السابقة للطالبة من
خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا اعرف – اذا أريد ان أعرف – ماذا تعلمت
).
تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات
الدرس ( خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه
اإليجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .
توزع بروشور توضحي لموضوعات الوحدة كملخص سبوري يقرأه الطالبات
وتتم المناقشة حوله ويكون بعنوان تذكر أن :
تقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلمة وتقوم الطالبات بتعبئتها
ومتابعة المعلمة لهم للوصول التقان الموضوع كامال .
مسابقة بين المجموعات في موضوع الوحدة على أن تشارك المجموعة كاملة
في إعداد مجموعة من األسئلة تطرحها على المجموعة األخرى وهكذا .
عمل بحث جماعي عن موضوع الوحدة
قي النهاية يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيان
مدى االستفادة من الموضوع .
عقد اختبار ويكون بطرح موضوعات الوحدة وينفذها كل طالبة على حده
لتقييمه وال مانع من مشاركة الطالبات في التقييم كأن يصحح كل طالبة ألحد
طالبات الفصل.












* المناقشة
والحوار.
* كتابة
البحث .
* عمل
مطوية .
* كتابة
قصة.
* تنفيذ
نشاطات
كتابي الطالبة
والنشاط.
* حل أوراق
العمل.
* المشاركة
في رسم
خرائط ذهنية
أو خرائط
مفاهيم .
* جمع
المعلومات



التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر
القصة ة وكان الربط
بين جميع العناصر
وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع
نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق
في كتابة القصة وابتعد
عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق
في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع
األحوال

اشتمل جميع
األحوال مع التدعيم
بدالئل

ستقوم المعلمة
بما يأتي









يقدم التمهيد .
* تحدد
استراتيجية
التدريس(
تعلم تعاوني
– طريقة
إلقائية – تعلم
نشط – حوار
ومناقشة –
تفكير ناقد
* قراءة
نموذجية
للنصوص.
* التعزيز
المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

اإليمان

اسم الوحدة

المستوى

الرابع  -الفصلي

 تتمثل مهمتك في : -1قصة يراعى فيها ما درس من مهارات بالوحدة .
 -2عمل مطوية .
المهمة األدائية :







عمل مطوية عن معنى اإليمان .
عمل مطوية عن اإلحسان .
عمل مطوية عن ثمرات اإليمان .
عمل مطوية عن الكبيرة وحكم مرتكبها .
عمل مطوية عن تفاضل أهل اإليمان .

مهمتك :

معلمة

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .

هـ

الهدف

د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج
واألداء
والغرض

ع

معايير
ومحكات
النجاح

أنت  :معلمة متميز .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والمطوية .

تنفيذ القصة والمطوية .






األلمام بجوانب القصة والمطوية .
طريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية .
الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

التدريس
المعلمات
تنظيمن و
جدول المعلمي
األخوة
اليوم

المكون ( الموضوع )

التاريخ

الحصة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 المدخل والتمهيد .

14 / /هـ

 عرض األفكار الباقية واألسئلة
األساسية.

14 / /هـ

الفصل

التوقيع

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع

 تقسيم المجموعات وتوزيع
جدول التعلم ومناقشة في
مفردات وخبرات الوحدة.

تحضير 14 / –/
توزيعهـ– أهداف

 توزيع البروشور ومناقشته.

أنواع التحاضير
14 / /هـ

استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد
 معنى اإليمان – تفاضل أهل اإليمان –
هللا  +ثالثي -خطوات اربع
ثمرات اإليمان – اإلسالم واإليمان
واإلحسان – أركان اإليمان وشعبه –
الكبيرة وحكم مرتكبها – أثر المعصية
على اإليمان

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

 خرائط المفاهيم والخرائط
الذهنية


14 / /هـ

14 / /هـ

+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
مسابقة المجموعات والفصول.
14 / /هـ
+
كتاب الطالب
دليل المعلم و
14 / /هـ

 اختبار وتقويم ذاتي .
خاتمة الوحدة ( عمل ملصق– -
قصة)

+
االلكتروني
الكتاب 14 /هـ
/
+
الكتاب
أسئلة14هـ
حل/ /
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

