مادة التوحيد
الصف االول 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 تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبرا ً وعمالً.
 أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً 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 وإقتداءه 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.

 تعريففف المففتعلم بخالقففه وبنففاء عقيدتففه اإلسففالمية علففى أسففا

مففن

الفهم واإلقناع.
 تنشففئة المففتعلم علففى اإليمففان بففاهلل واالنقيففاد لففه واإليمففان بالرسففل
والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 اإليمان بأن هلل وحده حفق التشفريع ليتربفى وينشفأ المفتعلم علفى نبفذ
كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه ففي الشفرك -والعيفاذ بفاهلل -ألن هللا ال
يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حث المتعلم وتعويفده علفى االقتفداء بالرسفول صفلى هللا عليفه وسفلم
في جميع أقواله وأعماله.
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فضل التوحيد
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تحقيق التوحيد
التوحيد
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الجنة دار المؤمنين الموحدين
والفطرة

ـ التوحيد



المعتقدات التي تضاد التوحيد
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ـ تابع



الدعوة إلى التوحيد ً
أوال
إلى التوحيد
الدعوة إلى التوحيد سبيل األنبياء عليهم السالم
وأتباعهم
الشهادتان ،ومعنى شهادة :أن ال إله إال هللا
تابع الشهادتان ،ومعنى شهادة :أن ال إله إال هللا ـ معنى
شهادة :أن محمدا ً رسول هللا



حقيقة الشرك وأنواعه



خطر الشرك ـ تابع خطر الشرك



الحذر من الشرك ـ تابع الحذر من الشرك



الشرك في الربوبية ـ تابع الشرك في الربوبية
الشرك في األلوهية ـ تابع الشرك في األلوهية











ـ فضل الدعوة

حماية النبي صلى هللا عليه وسلم للتوحيد
تابع حماية النبي صلى هللا عليه وسلم للتوحيد
وقوع الشرك في هذه األمة ـ تابع وقوع الشرك في هذه
األمة

مراجعة عامة
االختبارات

العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :التوحيد :حقيقته ،وفضله

المادة :التوحيد
الصف :األول المتوسط (الفصل الدراسي األول)

الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف المقصود بالتوحيد.
 تبين أقسام التوحيد.
 تذكر أهمية التوحيد ،مع االستدالل.
 تشرح فضل التوحيد.
 توضح صفة تحقيق توحيد هللا تعالى.
 تبرز الحكمة من خلق اإلن والجن ،مع الدليل.
 تذكر المراد بتحقيق التوحيد.
 تعدد فضائل تحقيق التوحيد.
 تفرق بين أصناف الموحدين في دخول الجنة.
 تبين ما يضاد التوحيد من المعتقدات الفاسدة.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
سيفهمن الطالبات أن:
 عرفي التوحيد.
الفكرة الكبرى:
 ما أقسام التوحيد؟
(التوحيد هو إفراد هللا تعالى في ربوبيته ،وألوهيته،
وأسمائه وصفاته).
 ما الحكمة من خلف الخلق؟ مع الدليل.
(األفهام الباقية):
 ما الدليل على أن التوحيد أعظم الواجبات؟
 أقسام التوحيد ثالثة هي توحيد الربوبية ،توحيد
 عددي ثالثة من فضائل التوحيد ،مع الدليل.
األلوهية ،توحيد األسماء والصفات.
 ما المراد بتحقيق التوحيد؟
 توحيد هللا تعالى هو أسا قبول كل عمل ،فإن هللا
تعالى ال يقبل عمل المشركين وإن كان في ظاهره عمالً  ما فضائل تحقيق التوحيد؟
 وضحي معنى(( :ال يدخل الجنة إال موحد)).
صالحاً ،كالصدقة والبر.
 تحقيق التوحيد يكون بإخالص العمل هلل تعالى،
 ما الفائدة من معرفة ما يضاد التوحيد؟
وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي
 ما أركان كلمة التوحيد؟ مع الدليل.
وتكميله بفعل السنن وترك المكروهات.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبات .....:
 تعريف المقصود بالتوحيد.
 التوحيد وأقسامه.
 بيان أقسام التوحيد.
 أهمية التوحيد.
 ذكر أهمية التوحيد ،مع االستدالل.
 فضل التوحيد.
 شرح فضل التوحيد.
 تحقيق التوحيد.
 توضيح صفة تحقيق توحيد هللا تعالى.
 الجنة دار المؤمنين الموحدين.
 إبراز الحكمة من خلق اإلن والجن ،مع الدليل.
 التوحيد والفطرة.
 ذكر المراد بتحقيق التوحيد.
 المعتقدات التي تصاد التوحيد.
 تعداد فضائل تحقيق التوحيد .
 التفريق بين أصناف الموحدين في دخول الجنة.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن التوحيد  :حقيقته ،وفضله تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن أصناف الموحدين في
دخول الجنة.
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 (ما المقصود بالتوحيد؟).
 أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (التوحيد  :حقيقته  ،وفضله).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (التوحيد –
العبودية – الظلم – تحقيق التوحيد – التطير – االسترقاء – االكتواء – المعتقدات الفاسدة.)...
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ب العَالَ ِمينَ " ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :ما أقسام التوحيد؟ ،تقوم الطالبات
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بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن العبودية ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم
التناقش فيما بينهن بغرض توضيح أنواع العبودية.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن التوحيد ،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 أهمية التوحيد.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن فضائل التوحيد ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها :عددي فضائل التوحيد ،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 مراتب تحقيق
التوحيد ،تصنف الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في
مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن أصناف الموحدين في دخول الجنة ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.
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