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توزيع منهج مادة ( التوحيد ) للصف ( الثالث المتوسط ) الفصل الدراسي الثاني (3444-3419هـ)
األسبوع

0443/4/03هـ

1

األسبوع

5
األسبوع

7
األسبوع

9
األسبوع
11
األسبوع
11
األسبوع
11
األسبوع

17

0443/5/01هـ

الوحدة األولى
االستشفاع باهلل تعالى على خلقة

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

الوحدة األولى(تعظيم ذمة هللا وذمة نبيه صلى هللا عليه وسلم )

0443/6/01هـ

0443/6/06هـ

الوحدة الثانية
أسماء هللا الحسنة  -اإللحاد في أسماء هللا الحسنى

0443/6/16هـ

0443/6/03هـ

الوحدة الثانية
تحريم التسمي باألسماء الخاصة باهلل تعالى

0443/7/03هـ

0443/7/04هـ

الوحدة الثالثة
حكم سوء الظن باهلل تعالى وأسبابه

0443/7/14هـ

0443/7/11هـ

الوحدة الخامسة
أهمية تحكيم شرع هللا –وجوب التحاكم إلى شرع هللا

0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

الوحدة الخامسة
الطاعة في التحليل والتحريم  -حكم طاعة غير هللا تعالى

0443/1/10هـ

األسبوع

2

الوحدة األولى
تعظيم هللا سبحانه وتعالى

األسبوع 0443/5/04هـ

3

0443/5/4هـ

0443/5/7هـ

الوحدة األولى
تعظيم هللا سبحانه وتعالى

األسبوع 0443/5/10هـ

4

0443/6/5هـ

0443/6/09هـ

8

0443/6/10هـ

الوحدة الثانية
تعبيد األسماء هلل تعالى

0443/7/0هـ

األسبوع

11

0443/7/7هـ

الوحدة الثالثة
حسن الظن باهلل  -سوء الظن باهلل

0443/7/07هـ

0443/7/10هـ

الوحدة الرابعة
األمن من مكر هللا  -اليأس والقنوط من رحمة هللا

11

0443/1/1هـ

األسبوع

0443/1/6هـ

الوحدة الخامسة
التحاكم إلى غير شرع هللا تعالى

11

0443/1/06هـ

األسبوع
11

0443/6/9هـ

الوحدة األولى
االستهزاء بالدين
صور ااستهزاء بالدين

6

األسبوع

0443/5/15هـ

الوحدة األولى
النهي عن قول السالم على هللا

األسبوع

األسبوع

0443/5/00هـ

0443/1/13هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني ( األسبوع األول )

0443/1/17هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني ( األسبوع الثاني )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد
0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد0443/1/17 :هـ
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اليوم

التاريخ

الحصة

الصف

المالحظات

الوحدة

0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ
0443/ .... / ....هـ

تعظيم هللا
سبحانه
وتعالى

الكفاية األساسية للدرس:

الدرس
تعظيم هللا سبحانه وتعالى

التعرف على تعظيم دين هللا وشعائره .

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
( كتاب الطالبة)

األهداف

المراد بتعظيم هللا  :إجالل هللا جال وعال بالقلب واللسان واألعمال قوال
أن تبين الطالبة المراد بتعظيم اهلل
وفعال
تعظيم هللا بالقلب  -تعظيم هللا باللسان – تعظيم هللا باالعمال
أن تحدد الطالبة حكم تعظيم اهلل
حكم تعظيم هللا تعظيم هللا تعالى واجب وقد أنكر هللا على الذين لم يعظموه
أن تذكر الطالبة حكم تعظيم دين اهلل ويقدروه حق قدره
تعظيم دين هللا وشعائره:
وشعائره
عظيم دين هللا وشريعته من تعظيم هللا تعالى وكلما عظم المسلم شعائر دين
هللا كان ذلك دليال على تقواه تعظيم حرمات هللا :
أن تتعرف الطالبة على كيفية تعظيم
 -3يجب على المسلم تعظيم حرمات هللا تعالى باجتنابها البعد عنها -2
حرمات اهلل
............
أن تعدد الطالبة األسباب المعينة على األسباب المعينة على تعظيم هللا :
 -1التعرف على معاني صفات هللا وأسمائه
تعظيم اهلل
التفكر في ملكوت هللا وعظيم مخلوقاته كالسماء واألرض

تعظيم اهلل

أن تشارك الطالبة في حل أنشطة

شاركي في حل أنشطة الدرس

أنشطة كتاب الطالبة :
نشاط [ ]0ص []01
نشاط [ ]1ص []00
نشاط [ ]0ص []04

الدرس

التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

الوسائل التعليمية

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
دليل المعلمة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

حددي حكم تعظيم اهلل
اذكري حكم تعظيم دين اهلل

وشعائره

كيف نعظم حرمات اهلل

عددي األسباب المعينة على

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

بيني المراد بتعظيم اهلل

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.
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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
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+
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 (  14ساعة ) يضاف  53لاير
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
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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
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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
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