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متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزا ً بدينه قادرا ً
على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عددا ً من المؤهلين مسلكيا ً وفنيا ً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية
الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

األهداف الخاصة للمادة



بيان اختصاص هللا بحق التشريع.

 المحافظة على مبادئ الدين وتعاليمه.
 محاربة األفكار الهدامة.
 تنمية حب العبادة في النفس العتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربه.
 تحقيق العبودية الخالصة هلل تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتدار.
 التنفير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضا بالقضاء والقدر والتوكل على هللا واستثمار المسئولية بين يدي هللا والخضوع
الشامل هلل.
 إشباع الحاجة إلى المعرفة الدينية.
 تكوين اإلنسان الصالح بغض النظر عن لونه وجنسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسان بطبيعته اإلنسانيه فقط.

توزيع منهج مادة التوحيد ادبي للمستوى الخامس ـ النظام الفصلي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

النهي عن سب الصحابة وأئمة الهدى -الفتن -فتن الشبهات

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

الوالية العامة وحقوقها -تحريم الخروج على ولي األمر ومفاسد الخروج عليه -الوالء والبراء

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

14
15
16

األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15

األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

18&17

الشرك -أنواع الشرك -مناقشة بعض شبهات أهل الضالل
الكفر -النفاق -الجاهلية
الفسق-الردة -التكفير
ادعاء علم الغيب -الكهانة -السحر
الرقي والتمائم -نسبة النعم إلى غير هللا -الستسقاء باألنواء
ُّ
الطيرة -سد ذرائع البدع والشرك في القبور -.تعظيم التماثيل والنُّصُب التذكارية
ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم -الحكم بغير ما أنزل هللا -التوسل
االستعانة بالمخلوق واالستغاثة به -االستهزاء بالدين واالستهانة بحرماته -الحلف بغير هللا
سب الدهر -سب الريح -قول (لو) في بعض الحاالت
حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم -حقوق أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم -حقوق الصحابة رضي هللا عنهم

أحكام مواالة الكفار وصورها -االنتماء إلى المذاهب اإللحادية واألحزاب والفرق الضالة -البراء المشروع والبراء الممنوع
منهج اإلسالم في معاملة الكفار -التشبه بالكفار وآثاره -البدعة
ظهور البدع في حياة المسلمين وأسبابها  -موقف السلف من المبتدعة  -نماذج من البدع
مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

المادة  :التوحيد 3
األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس النظام الفصلي

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع
الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

أنواع الشرك

-8التقويم (

)

الشرك

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تعرف الطالبة معنى الشرك.
أن توضح الطالبة حاجة الناس
لاللتوحيد
أن تعدد الطالبة صور الشرك.
أن تحدد الطالبة سبب كون
الشرك أعظم الظلم وأكبر الكبائر.
أن تذكر الطالبة األمور يجب أن
يتبعها المسلم لعدم الوقوع في
الشرك.
أن تجيب الطالبة عن األنشطة
وفق ما هو موضح.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تحذر الطالبة الوقوع في
الشرك
أن تعدد الطالبة أنواع الشرك.
أن تعرف الطالبة النوع األول
الشرك األكبر.
أن تبين الطالبة النوع الثاني
الشرك األصغر وحكمه.
أن تحدد الطالبة طرق عالج الرياء.
أن تفرق الطالبة بين الشرك األكبر
والشرك األصغر.
أن تقرأ الطالبة األنشطة لإلجابة
وفق ما هو مطلوب.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتجنب الطالبة الوقوع في
الشرك األكبر أو األصغر.

األخوة المعلمين و المعلمات

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(

عرفي معنى الشرك.
وضحي حاجة الناس
لاللتوحيد .3
عددي صور الشرك.
حددي سبب كون الشرك
أعظم الظلم وأكبر الكبائر.
اذكري األمور يجب أن
يتبعها المسلم لعدم الوقوع
في الشرك.
أجيبي عن األنشطة وفق ما
هو موضح.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس

)
)
)
)
) عددي أنواع الشرك.
)

عرفي النوع األول الشرك
األكبر.
بيني النوع الثاني الشرك
األصغر وحكمه.
حددي طرق عالج الرياء.
فرقي بين الشرك األكبر
والشرك األصغر.
اقرئي األنشطة لإلجابة وفق ما
هو مطلوب.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى الخامس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
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  50لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/

اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

