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مادة التوحيد

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف االول متوسط
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أعدافػاضتطضغمػسيػاضططضصظ
 -1غشط اىؼقٞذح اإلعالٍٞخ اىصذٞذخ ٗاىَؼبسف ٗاىَٖبساد اىَفٞذح ٗاالتجبٕبد ٗاىق ٌٞاىَشغ٘ثخ ىذ ٙاىطالة
ىٞشج٘ا سجبالً -أٗ ّغبء فبَٕ ِٞىذٗسٌٕ ف ٜاىذٞبحٗ ،اػ ِٞثؼقٞذتٌٖ ٍذافؼ ِٞػْٖب ٗػبٍي ِٞف ٜض٘ئٖب ىخٞش
اىذّٞب ٗاٟخشح ٍؼب.
 -2ت٘فٞش اىن٘ادس اىجششٝخ اىالصٍخ ىتط٘ٝش اىَجتَغ اقتصبدٝب ٗاجتَبػٞب ٗثقبفٞب ثَب ٝخذً خطط اىتَْٞخ اىطَ٘دخ
ف ٜاىََينخ ٗٝذفغ ٕزٓ اىخطط ٍِ ّجبح إىّ ٚجبح.
 -3اىذشص ػيٍ ٚصيذخ اىفشد ٗاىجَبػخ ٍؼب  ،فٖ٘ ٝجتغٍ ٜصيذخ اىفشد ٍِ خاله تؼي َٔٞتؼيَٞب مبفٞب ٍفٞذا ىزاتٔ
 ،مَب ٝجتغٍ ٜصيذخ اىجَبػخ ثبإلفبدح ٍَب ٝتؼئَ األفشاد ىتط٘ٝش اىَجتَغ ثص٘ست: ِٞ
 .خاله اإلعٖبً ف ٜاإلّتبج ٗاىتَْٞخ
األٍٞخ ّٗ ،شش اى٘ػٜ

أ ) ٍجبششح ٗ :رىل ٍِ

ة ) غٞش ٍجبششح ٗ :رىل ٍِ خاله اىقضبء ػيٚ

ىذ ٙجَٞغ أثْبء األٍخ ثشنو ٝضَِ ىٌٖ دٞبح ٗاػٞخ ٍغتْٞشح
ٗدٗسا أمثش فبػيٞخ ف ٜثْبء ٍجتَؼبتٌٖ .

أعدافػتطضغمػاضطرحضظػاضطتودطظ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

تَنيي ِٞاىؼقٞييذح اإلعييالٍٞخ فييّ ٜفييظ اىطبىج يخ ٗجؼيٖييب ضييبثطخ ىغييي٘مٖب ٗتصييشفبتٖبٗ ،تَْٞييخ ٍذجييخ ا
ٗتق٘آ ٗخشٞتٔ ف ٜقيجٔ.
تضٗٝييذٕب ثييبىخجشاد ٗاىَؼييبسف اىَالئَييخ ىغيئْ  ،دتيي ٚتيييٌ ثبألليي٘ه اىؼبٍييخ ٗاىَجييبدا األعبعييٞخ ىيثقبفييخ
ٗاىؼيً٘.
تش٘ٝقٖب إى ٚاىجذث ػِ اىَؼشفخٗ ،تؼ٘ٝذٕب اىتأٍو اىؼيَ.ٜ
تَْٞخ اىقذساد اىؼقيٞخ ٗاىَٖبساد اىَختيفخ ىذ ٙاىطبىجخٗ ،تؼٖذٕب ثبىت٘جٗ ٔٞاىتٖزٝت.
تشثٞتٖ يب ػييي ٚاىذٞييبح االجتَبػٞييخ اإلعييالٍٞخ اىتييٝ ٜغيي٘دٕب اإلخييبء ٗاىتؼييبُٗٗ ،تقييذٝش اىتجؼييخٗ ،تذَييو
اىَغؤٗىٞخ.
تذسٝجٖب ػي ٚخذٍٔ ٍجتَؼٖب ٗٗطْٖب ٗ ،تَْٞخ سٗح اىْصخ ٗاإلخالص ى٘الح أٍشٕب .
دفض َٕتٖب العتؼبدح أٍجبد أٍتٖب اىَغيَخ اىت ٜتْتَ ٜإىٖٞب ٗاعتئْبف اىغٞش ف ٜطشٝق اىؼضح ٗاىَجذ.
تؼ٘ٝذٕب االّتفبع ث٘قتٖب ف ٜاىقشاءح اىَفٞذح ٗ ،اعتثَبس فشاغٖب ف ٜاألػَبه اىْبفؼيخٗ ،تصيشٝن ّشيبطٖب
ثَب ٝجؼو شخصٞتٖب اإلعالٍٞخ ٍضدٕشح ق٘ٝخ.
تق٘ٝييخ ٗػيي ٜاىطبىجييخ ىتؼييشف – ثقييذس عيئْ – مٞيين ت٘اجيئ اإلشييبػبد اىَضييييخٗ ،اىَييزإت اىٖذاٍييخ،
ٗاىَجبدا اىذخٞيخ.
إػذادٕب ىَب ٝيٕ ٜزٓ اىَشديخ ٍِ ٍشادو اىذٞبح .

()1

أعدافػتدرغسػطادةػاضتوحغد

 -1ثٞبُ اختصبص ا ثذق اىتششٝغ.
 -2اىَذبفظخ ػيٍ ٚجبدا اىذٗ ِٝتؼبى.َٔٞ
ٍ -3ذبسثخ األفنبس اىٖذٍخ.
 -4تَْٞخ دت اىؼجبدح ف ٜاىْفظ الػتجبسٕب ٗعٞيخ ٕبٍخ ىتق٘ٝخ اىصيخ ث ِٞاىؼجذ ٗسثٔ.
 -5تذقٞق اىؼج٘دٝخ اىخبىصخ

تؼبىٗ ٚدذٓ ٗاالػتضاص ثبإلعالً ٗاػتْبقٔ ثق٘ح ٗاقتذاس.

 -6اىتْفٞش ٍِ اىششك ٗاىَؼبلٗ ٜاإلَٝبُ ٗاىشضيبء ثبىقضيبء ٗاىقيذس ٗاىت٘ميو ػيي ٚا ٗاعيتثَبس
اىَغئ٘ىٞخ ثٝ ِٞذ ٛا اىخض٘ع اىشبٍو .
 -7إشجبع اىذبجخ إى ٚاىَؼشفخ اىذْٞٝخ.
 -8تن٘ ِٝاإلّغبُ اىصبىخ ثغض اىْظش ػِ ىّ٘ٔ ٗجْغٔ ٗٗطْٔ فبإلعالً ٝخبطت اإلّغبُ ثطجٞؼتئ
االّغبّ ٔٞفقط.
 -9تؼ٘ٝذ اىطبىجبد ػي ٚاالقتذاء ثبىشع٘ه ف ٜجَٞغ أق٘اىٔ ٗأػَبىٔ.
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توزغعػطظكجػطادةػػ(ػػػاضتوحغدػػ)ػػػضضصفػػ(ػػاألولػاضطتودطػ)ػاضفصلػاضدراديػاألولػػ(1441عـ)ػ
األعج٘ع

ٕ1441/1/6ـ

ٕ1441/1/2ـ

األسبىع

ٕ1441/1/13ـ

ٕ1441/1/9ـ

اضتوحغدػوأشداطه

سضلػاضتوحغد

أعطغظػاضتوحغد

ٕ1441/1/16ـ

األعج٘ع

ٕ1441/1/21ـ

األسبىع

تحقغقػاضتوحغد

األعج٘ع

ٕ1441/2/4ـ

األسبىع

أعطغظػططرسظػطاػغضادػاضتوحغد

األعج٘ع

ٕ1441/2/18ـ

األعج٘ع

ٕ1441/3/3ـ

األسبىع

ٕ1441/2/13ـ

األعج٘ع

ٕ1441/2/7ـ

ٕ1441/2/21ـ

اضدروةػإضىػاضتوحغدػدبغلػاألظبغاءػوأتباركم
األسبىع

ٕ1441/3/6ـ

ٕ1441/3/27ـ

األعج٘ع

األعج٘ع

األسبىع

ٕ1441/3/21ـ

اضوصاغاػاضطذر
خطرػاضذرك
األسبىع

ٕ1441/4/8ـ

ٕ1441/4/4ـ

اضحذرػطنػاضذرك
اضذركػسيػاضربوبغظ

حطاغظػاضظبيػصضىػاضضهػرضغهػودضمػضضتوحغد

ٕ1441/4/15ـ

وشوعػاضذركػسيػعذهػاألطظ
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ٕ1441/3/24ـ

اضذركػسيػاألضوعغظ

ٕ1441/4/11ـ

األعج٘ع

ٕ1441/3/11ـ

ططظىػذكادةػأنػطحطداػردولػاضضه

حقغقظػاضذركػوأظوارهػ

ٕ1441/4/1ـ

ٕ1441/2/25ـ

سضلػاضدروةػإضىػاضتوحغد

اضذكادتانػوططظىػذكادةػأنػالػإضهػإالػاضضه

ٕ1441/3/17ـ

ٕ1441/2/11ـ

اضططتقداتػاضفاددةػاضتيػتضادػاضتوحغد

اضدروةػإضىػاضتوحغد

ٕ1441/2/28ـ

ٕ1441/1/23ـ

اضجظظػالػغدخضكاػإالػاضطوحدون

ٕ1441/1/31ـ

ٕ1441/2/14ـ

ٕ1441/1/27ـ

ٕ1441/4/25ـ

ٕ1441/5/7ـ

ادتصطالػاضبراطجػاضطالجغظػضضطاضباتػزغرػاضطتقظاتػ
ػضططاغغرػاضتقوغم

األسبىع

ٕ1441/4/22ـ

ٕ1441/4/18ـ

طراجطظ

16
المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ
1441/25/24هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

ططضم/ةػاضطادة

اضطذرف/ةػاضتربوغظ

شائد/ةػاضطدردظ

أ/

أ/

أ/
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  1440هـ
ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
25/06/1440
اﻷول

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﻜﺘﺎب ص . 16

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻠ ﻖ اﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ

اﻟﻬﺪف اﻷول

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ

ن ا ﻋ ْ ﺒ ُ ﺪ ُوا
ﺔ ر ﱠ ﺳ ُﻮ ﻟ ًﺎ َأ ِ
ﻣ ٍ
ﻞ ُأ ﱠ
ﻛ ﱢ
ﺪ ﺑ َ ﻌ َ ﺜ ْ ﻨ َﺎ ﻓ ِﻲ ُ
ﻘ ْ
أ ن ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣ ﻦ ارﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) َو َﻟ َ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﻠﱠﻪَ و َا ﺟ ْ ﺘ َ ﻨ ِ ﺒ ُﻮا اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتَ (
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
أ ن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣ ﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﺎدة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
أ ن ﻳﺪﻟﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أ ن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ أول اﻟﻮاﺟﺒﺎت.

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
أ ن ﻳﺒﺪي اﻟﻄﺎﻟﺐ رأﻳﻪ ﻓ ﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ واﻟﺒﺮ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

ﻚ أ َ ﻟ ﱠﺎ ﺗ َ ﻌ ْ ﺒ ُ ﺪ ُوا إ ِ ﻟ ﱠﺎ إِﻳﱠﺎهُ وَﺑِﺎﻟْﻮَاﻟِﺪَﻳْﻦِ إ ِ ﺣ ْ ﺴ َﺎ ﻧ ًﺎ (
ﻰ َر ﱡﺑ َ
ﻀ ٰ
أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ و ﺟ ﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣ ﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) وﻗ َ
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣ ﻖ ا ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد و ﺣ ﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻠﻰ ا ﷲ .
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

أ ن ﻳﺮﺳﻤﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﺨ ﻄ ﻂ ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﻣﻌﻠﻢ

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 2

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 2

س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة التوحيـــد
الصـف االول متوســـط
عدد صفحات المادة  39 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

