مادة التوحيد
الصف الثاني المتوسط

التحضير بطريقة وحدات
مشروع الملك عبد هللا

معلمة المادة

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

 تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالالمية علالى أسالان مالن
الفهم واإلقناع.
 تنشئة المالتعلم علالى اإليمالان بالاهلل واالنقيالاد لاله واإليمالان بالرسالل
والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 اإليمان بأن هلل وحالده حالق التشالريع ليتربالى وينشالأ المالتعلم علالى
نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعيالاذ بالاهلل -ألن هللا
ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حالالث المالالتعلم وتعويالالده علالالى االقتالالداء بالرسالالول صالاللى هللا عليالاله
وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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مالحظات

ـ

ُبطالن عبادة غير هللا
تابع ُبطالن عبادة غير هللا
ـ
ُبطالن عبادة األنبياء عليهم السالم
ُبطالن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه
السالم
ُبطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم
تابع ُبطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه
وسلم
ُبطالن عبادة المالئكة عليهم السالم
تابع ُبطالن عبادة المالئكة عليهم السالم
ُبطالن عبادة األولياء والصالحين
تابع ُبطالن عبادة األولياء والصالحين
ـ
االستعانة
تابع االستعانة
االستعاذة
تابع االستعاذة
ـ
الذبح
تابع الذبح
ـ
الذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا
تابع الذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا
ـ
الطواف
االعتكاف والعكوف
ـ
الشفاعة
الشفعاء يوم القيامة
أقسام الشفاعة ـ
تابع أقسام الشفاعة
الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية
تابع الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية
اإلخالص هلل عز وجل
ـ
تابع اإلخالص هلل عز وجل
الرياء وخطره

 شروط قبول العبادة
 إرادة الدنيا بعمل اآلخرة
تابع إرادة الدنيا بعمل اآلخرة

مراجعة عامة
االختبارات

ـ

المادة :التوحيد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الثاني المتوسط ( الفصل الدراسي األول)
الموضوع :بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا عز وجل
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تستدل على بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا.
 تعدد الصفات التي يجب أن تتوفر في المستحق للعبادة.
 تستدل على بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم.
 تستدل على بطالن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم.
 تستدل على بطالن عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
 توضح صفة عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
 تذكر الدليل على بطالن عبادة المالئكة عليهم السالم.
 تشرح صفة عبادة المالئكة عليهم السالم.
 تستدل على بطالن عبادة األولياء والصالحين.
 تبين صفة عبادة األولياء والصالحين.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
سيفهمن الطالبات أن:
 عددي الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يستحق
الفكرة الكبرى ( :كل إله عبد أو يعبد من دون هللا تعالى
العبادة .
فعبادته باطلة  ،ألنه ال يستحق العبادة إال من اتصف
 ما صفات اآللهة الباطلة ؟
بصفات الكمال المطلق  ،وانتفت عنه صفات النقص
 لماذا يتعلق المشركون بغير هللا تعالى ؟
كلها).
 ما حكم الغلو في األنبياء وعبادتهم ؟ مع االستدالل
(األفهام الباقية):
.
 كل من في السماوات واألرض مهما بلغ من المكانة  استدلي على بطالن عبادة عيسى عليه السالم .
والقوة فهو عبد هللا تعالى مخلوق مدبر  ،ال يملك  بيني مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،مع الدليل
لنفسه نفعا ً وال ضراً فكيف يملك لغيره ؟ .
.
 نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم هو سيد النان  ما صفة الغلو في النبي صلى هللا عليه وسلم ؟
وصفوتهم وأفضلهم وأكرمهم صلى هللا عليه وسلم ،
 ما الحكمة من خلق هللا تعالى للمالئكة ؟ مع
وهو أفضل الرسل وخاتمهم .
االستدالل .
 ولي هللا تعالى هو  :المؤمن التقي وهم على درجتين
 من الذي يستحق أن يطلق عليه اسم ولي ؟ وما
 :السابقون المقربون  ،وأصحاب اليمين المقتصدون
صفاته ؟
كما قسمهم هللا تعالى .
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبات .....:
 االستدالل على بطالن اآللهة التي تعبد من دون
 بطالن عبادة غير هللا.
هللا.
 بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم.
 بطالن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم  .تعداد الصفات التي يجب أن تتوفر في المستحق
للعبادة.
 بطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.
 ذكر الدليل على بطالن عبادة األنبياء عليهم
 بطالن عبادة المالئكة عليهم السالم.
السالم.
 بطالن عبادة األولياء والصالحين.
 بيان صفة عبادة األنبياء عليهم السالم.

 االستدالل على بطالن عبادة النبي محمد صلى هللا
عليه وسلم.
 توضيح صفة عبادة النبي محمد صلى هللا عليه
وسلم.
 ذكر الدليل على بطالن عبادة المالئكة عليهم
السالم.
 شرح صفة عبادة المالئكة عليهم السالم.
 االستدالل على بطالن عبادة األولياء والصالحين.
 بيان صفة عبادة األولياء والصالحين.
الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا عز وجل تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن
صفة عبادة األولياء والصالحين.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ  ،نام  ،كفء  ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 سأبدأ بسؤال تمهيدي (عددي معبودات المشركين من دون هللا عز وجل).
 أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا عز وجل).






مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الكمال المطلق
– اآللهة الباطلة  -الغلو في النبي صلى هللا عليه وسلم – المالئكة – الولي .)...
ش ِر ُكونَ َما الَ َي ْخل ُ ُق َ
أطلب من الطالبات تالوة اآلية الكريمة التالية "أَ ُي ْ
ش ْيئا ً َو ُه ْم ُي ْخلَقُونَ " ،ثم أقوم بطرح
السؤال التالي عليهن :ما الصفات الواجب توفرها فيمن يستحق العبادة ؟  ،تقوم الطالبات بالتناقش والتباحث
فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن اآللهة الباطلة  ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية
ومن ثم التناقش فيما بينهن بغرض توضيح صفات اآللهة الباطلة.
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن عبادة األنبياء عليهم السالم  ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة
علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن الدليل على بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم.

 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،ثم أقوم بطرح
عدة أسئلة للمناقشة منها :بيني صفة عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن
بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.

 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن صفة عبادة المالئكة
عليهم السالم ،تصنف الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية
بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن صفة عبادة األولياء والصالحين ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا عز وجل
الصف :الثاني المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن صفة عبادة األولياء والصالحين
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين بحث.
ف الهدف :أن تتناولين صفة عبادة األولياء والصالحين بالشرح والتوضيح.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور الباحثة المدققة ؛ لتتناولي صفة عبادة األولياء والصالحين على
شكل بحث علمي دقيق.
وظيفتك :بيان صفة عبادة األولياء والصالحين بالشرح والتوضيح.
الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور صفة عبادة األولياء والصالحين بالشرح والتوضيح.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
ا
 بحث علمي توضحين فيه صفة عبادة األولياء والصالحين.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر البحث

ذكرت بعض
عناصر البحث
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصره

ذكرت أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكرت جميع
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكرت جميع
عناصر البحث
رابطا ً بين جميع
العناصر بنفن
القوة

األسلوب

اختارت
األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة
البحث

اختارت
األسلوب
السطحي في
كتابة البحث
مع قدر من
التدقيق

اختارت
األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية

اختارت األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض

المحتوى

تناولت
الموضوع من
جانب واحد
وأغفلت بقية
الجوانب

تناولت
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفلت جانب
واحد

تناولت
الموضوع
من جميع
الجوانب مع
إهمال
تفاصيل
حيوية
ودقيقة

تناولت الموضوع
من جميع
الجوانب بشكل
دقيق ومنضبط
مع تضمين
البحث لكافة
التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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
إلكتروني ًا 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

