تحضير مادة

التوحيد
المسار األدبي والتحفيظ

الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

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


دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلىى الكىوو واإلنسىاو والحيىاة وتهويىده
بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت اهً بدينه قاد ارً على الدعوة إليه والدفاع عنه.

 تمكيو اال نتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.

 تحقيق الوفاء للوطو اإلسالمي العام والوطو الخاص المملكة العربية السعودية.
 تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحى والتىدريو والتتبى المنهجىي واسىتخدام
المراج وتعود طرق الدراسة السليمة.

 إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 تهيئة سائر المتعلميو للعمل في مياديو الحياة بمستوى الئق.
 تخريج عدداً مو المؤهليو مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.

 رعاية المتعلميو على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومسىاعدتهم علىى
اجتياه هذه المرحلة مو حياتهم بنجاح وسالم.

 إكسىىىابهم مهىىىارة المطالعىىىة النافعىىىة والرابىىىة مىىىو االهديىىىاد مىىىو العلىىىم النىىىاف والعمىىىل الصىىىال
واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تهده\

ر به شخصية الفرد وأحوال المجتم .

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



ارس أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفوس الطالبات.



تأكيد ما دلت عليه الفطرة البشرية مو اإلقرار بالربوبية والوحدانية هلل ،كما تدل على



تحقيق العبودية هلل وحده ال شريك له واخالص العبادة له.

ذلك اآليات الشرعية والكونية.








معرفة الطالبات نعم اهلل في النفس والكوو وداللتها على التوحيد.
ارس محبة اهلل عه وجل وتعظيمه وطاعته في نفوس الطالبات.

ارس المحبة الشرعية للرسول  وتوقيره وطاعته في نفوس الطالبات.
ارس محبة الديو اإلسالمي واالعتهاه به.

ارس المحبة الشرعية للسلف الصال وتربيتهم على االقتداء بهم.

معرفىىة الطالبىىات مراتىىو الىىديو ،وبعىىش أن ىواع الشىىرك والكفىىر والنفىىاق ،وأح ىوال اليىىوم

اآلخر.

معلومات عن المعلمة

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

العنوان

األولى

اإليمان

ما معنى اإليمان ؟

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 0تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
 توضح معنى اإليمان
 تبين تفاضل أهل اإليمان .
 تعدد ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة
 تفرق بين اإلسالم واإليمان واإلحسان
 تعدد أركان اإليمان ويستدل لها
 تبين حكم الكبيرة ومذاهب الناس في مرتكبها
 تبين خطر المعاصي وتحذر منها

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :اإليمان  -:تصديق القلب وإقرار اللسان
وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان .
ستفهم المتعلمات :
 معنى اإليمان
 تفاضل أهل اإليمان .
 ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة
 الفرق بين اإلسالم واإليمان واإلحسان
 أركان اإليمان مع الدليل
 حكم الكبيرة ومذاهب الناس في مرتكبها
 خطر المعاصي

السؤال األول  :ما ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة ؟
السؤال الثاني  :اذكري أركان اإليمان .
السؤال الثالث  :ما حكم الكبيرة ؟

ستعرف المتعلمات :








معنى اإليمان
تفاضل أهل اإليمان .
ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة
الفرق بين اإلسالم واإليمان واإلحسان
أركان اإليمان مع الدليل
حكم الكبيرة ومذاهب الناس في مرتكبها
خطر المعاصي

ستكون المتعلمات قادرات على :








ستقوم المتعلمات بما يأتي :









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 .

معرفة معنى اإليمان
االستدالل على تفاضل أهل اإليمان .
ذكر ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة
توضيح الفرق بين اإلسالم واإليمان واإلحسان
ذكر أركان اإليمان مع الدليل
بيان حكم الكبيرة ومذاهب الناس في مرتكبها
توضيح خطر المعاصي

ستقوم المعلمة بما يأتي :








تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية 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 .

الخطوة  : 1تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن اإلسالم واإليمان واإلحسان .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح تفاضل أهل اإليمان .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 0خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :











مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائية التي تعمل على
تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو
األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض أهداف الوحدة  ،أطلب من الطالبات توضيح معنى
اإليمان والدليل على تفاضل أهل اإليمان .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة  ،أطلب من الطالبات قراءة العرض جيداً
ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتوضيح ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة مع توضيح
الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أركان اإليمان مع الدليل  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن أركان اإليمان مع الدليل .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الكبيرة ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة
المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن اإليمان مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح خطر
المعاصي

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع
جوانب الموضوع
شمل جميع جوانب
محل النقاش
الموضوع محل النقاش
بشكل مفصل
ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :اإليمان
الصف  :الثاني الثانوي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن اإليمان عن :
( معنى اإليمان – ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة – أركان اإليمان مع الدليل )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هـ الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
والغرض
 اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
 إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
 الشمولية .
النجاح
 الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

 معنى اإليمان

04 / /هـ

 تفاضل أهل اإليمان

04 / /هـ

 ثمرات اإليمان

04 / /هـ






اإلسالم واإليمان
واإلحسان
أركان اإليمان
وشعبه
الكبيرة وحكم
مرتكبها
أثر المعصية على
اإليمان

04 / /هـ
04 / /هـ
04 / /هـ
04 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا 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 هللا  +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

