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األهداف العامة للمادة
 .1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفوسه ويتحصن عما يضادها.
 .2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 .3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفوسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 .4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالو ًة وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
 .5أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراء ًة وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
 .6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 .7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 .8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 .9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 .10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 .11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
.12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
 .13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 .14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 .15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
.16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 .17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 .18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 .19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 .20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 .21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 .22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 .23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 .24أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 .25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 .26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 .27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 .28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 .29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 .30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

األهداف الخاصة للمادة

 oتعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 oتنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 oاإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 oاإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 oإبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 oحث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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التوحيد الصف الثاني المتوسط

اليـوم

موضوع الدرس

بطالن عبادة غير هللا

التاريخ

التمهيد

اسردي الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة.

الحصة

استراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

األهداف السلوكية

أن تستدل الطالبة من القرآن الكريم على
بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا.
أن تعلل الطالبة كل إله عبد أو يعبد من
دون هللا تعالى فعبادته باطلة.
أن تعدد الطالبة معبودات المشركين من
دون هللا عز وجل.
أن تسرد الطالبة الصفات التي يجب
توفرها فيمن يستحق العبادة.
أن تدلل الطالبة من القرآن الكريم على
الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق
العبادة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تؤمن الطالبة بأن هللا تعالى له الملك
الكامل والتصرف المطلق في الكون.

الواجب

المحتوى التعليمي

بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا:
كل إله عبد أو يعبد من دون هللا تعالى فعبادته باطلة؛ ألنه ال
يستحق العبادة إال من اتصف بصفات الكمال المطلق ,وانتقت
عنه صفات النقص كلها .وهذا ال يكون إال في إله واحد هو:
(هللا جل وعال) ,أما بقية اآللهة الباطلة التي عبدت وتعبد من
دونه في قديم الدهر وحديثه فال تمتلك شيئا من هذه الصفات,
وال تنتفي عنها صفات النقص ,بل كان صفاتها بوجه من
الوجوه مهما ظهر لبعض الناس أنها كاملة.
الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة:
الصفة األولى :القدرة على الخلق واإليجاد
ش ِر ُكونَ َما الَ َي ْخلُقُ َ
 -1قال هللا تعالى" :أَ ُي ْ
ش ْيئا ً َو ُه ْم ُي ْخلَقُونَ ".
 -2وقال هللا تعالى" :أَ َفمَنْ َي ْخلُقُ َكمَنْ ال َي ْخلُقُ أَ َفال َت َذ َّكرُونَ ".
الصفة الثانية :القدرة على النصرة والنفع والضر
 -1قال هللا تعالى في وصف آلهة المشركينَ :والَ َي ْس َتطِ يعُونَ
صرُونَ
س ُه ْم َين ُ
ص ًرا َوالَ أَنفُ َ
لَ ُه ْم َن ْ
 -2وقال هللا تعالى" :قُلْ اللَّ ُه َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْلكِ ُت ْؤتِي ا ْل ُم ْل َك مَنْ
شا ُء َو ُت ِع ُّز مَنْ َت َ
شا ُء َو َت ْن ِز ُع ا ْل ُم ْل َك ِممَّنْ َت َ
َت َ
شا ُء َو ُت ِذل ُّ مَنْ
شا ُء ِب َي ِد َك ا ْل َخ ْي ُر إِ َّن َك َعلَى ُكل ِّ َ
َت َ
ش ْيءٍ َقدِير".
الصفة الثالثة :أن يكون له الملك الكامل والتصرف المطلق على
جميع األشياء
 -1قال هللا تعالىَ " :ذلِ ُك ْم َّ
هللا ُ َر ُّب ُك ْم لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك َوالَّذِينَ َتدْ عُونَ مِنْ
ْ
ُ
ِ
ِير "
م
ِط
ق
م
ك
ل
م
ي
دُونِ ِه َما
ِنْ
ونَ
ْ
َ
ٍ
هللا ال َي ْملِ ُكونَ
ون َّ ِ
وقال هللا تعالى" :قُلْ ادْ ُعوا الَّذِينَ َ َز َع ْم ُت ْم مِنْ ُد ِ
س َم َوا ِ
ض َو َما لَ ُه ْم فِي ِه َما مِنْ شِ ْركٍ
ت َوال فِي األ ْر ِ
ِم ْث َقال َ َذ َّر ٍة فِي ال َّ
ير" فاإلله الحق هو الذي له الملك كله,
َو َما لَ ُه ِم ْن ُه ْم مِنْ َظ ِه ٍ
وأما آلهة المشركين التي يدعونها من دون هللا فهي ال تملك
شيئا ألبتة حتى القطمير ,وهو القشرة التي تغطي ظهر نواة
التمر ,وال الذرة ,وهي :الهباء الصغيرة في الهواء ال تكاد ترى
بالعين.

األحد

الوسائل المساعدة

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

إجراءات التعليم والتعلم
أوجز ملخص في بداية الدرس حول الموضوعات واألفكار الرئيسة
للوحدة بشكل عام وللدرس بشكل خاص ,ثم أقدم من خالل وسيلة
عرض مناسبة مجموعة من اآليات القرآنية الكريمة والتي يتناول
موضوعها بطالن عبادة اآللهة التي ُتعبد من دون هللا ,ثم أقوم
بقراءة اآليات الكريمات قراءة صحيحة بصوت عالي وواضح يصل
لمسامع الطالبات أحافظ فيها على أحكام التجويد ومن خالل تقديم
تفسير لهذه اآليات أطلب من الطالبات التوصل للفكرة الرئيسة
لموضوع الدرس.أساعد الطالبات في التوصل إلى أن كل إله عبد أو
ُيعبد من دون هللا تعالى فعبادته باطلة وذلك من خالل إجراء مشهد
تمثيلي حيث يتم اختيار مجموعة من الطالبات التي يمتلكن مهارة
التمثيل واألداء المسرحي وأطلب منهن تنفيذ مشهد أو موقف يكون
محوره بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا ,من خالل توزيع األدوار
عليهن وبعد االنتهاء من العرض أطلب من باقي الطالبات التعبير
والتعليق عن ما توصلن إليه خالل العرض.أترك المجال للطالبات
لإلجابة عن النشاط بشكل فردي من خالل إتاحة الوقت المناسب لهن
وذلك بعد عرضه عليهن بوسيلة عرض مناسبة ,ثم أتابع كل طالبة
أثناء قيامها بالنشاط داخل الكراس المدرسي ,وأساعد بعضهن أن
تعثر عليها أمراً ما وبعد انتهاء الوقت المحدد للنشاط أسألهن عما
توصلن إليه من نتائج وأناقشهن فيها.أناقش الطالبات حول الصفات
التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة ,وأستمع إلى آرائهن
المختلفة حول الموضوع وأطلب من الطالبات المشتركات في جماعة
الصحافة داخل الصف أن يتعاونا معا ً في كتابة مقالة دينية عن
صفات المولى عز وجل والتي تجعله تعالى هو اإلله الحق الذي له
الملك كله من خالل عرض اآليات القرآنية الدالة على ذلك  ,بحيث
يتطلعن عليها جميع الطالبات ويستفدن من محتواها.أوجه الطالبات
للبحث في مصادر التعلم مثل المكتبة المدرسية والشبكة العنكبوتية
وما تضمنها من مواقع إسالمية عن األدلة من القرآن الكريم والسنة
النبوية على الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة ,وجمع
معلومات كافية حول ذلك الموضوع وتدوين ما توصلن إليه من
معلومات في شكل ملخص أقوم بمناقشته والتعليق على محتوها
التعليمي أوزع على الطالبات ورق العمل ,ثم أساعدهن في اإلجابة
على األسئلة التي تتضمنها الورقة من خالل قراءتها عليهن ,ثم أقوم
بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز الطالبات الالتي يحصلن على
أفضل الحلول.

استدلي من القرآن الكريم على بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا.

التقويم

استدلي من القرآن الكريم على
بطالن اآللهة التي تعبد من دون
هللا.
عللي كل إله عبد أو يعبد من دون
هللا تعالى فعبادته باطلة.
عددي معبودات المشركين من
دون هللا عز وجل.
اسردي الصفات التي يجب توفرها
فيمن يستحق العبادة.
دللي من القرآن الكريم على
الصفات التي يجب توفرها فيمن
يستحق العبادة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس +

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس 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  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

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

