التوحيد 2
التعليم الثانوي – نظام المقررات
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:






 المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
 تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة
العام الدراسي كامال.
 تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارها
ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
 رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
 تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في
إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
 تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
 تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التوحيد  2نظام مقررات
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الرسالة والنبوة  -وجوب اإليمان بالرسل عليهم السالم  -رسالة محمد 

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

المقصود باليوم اآلخر ومعنى اإليمان به  -أهمية اليوم اآلخر ومنزلته  -قبض األرواح

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

سؤال الميت في قبره  -عذاب القبر ونعيمه

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

عالمات الساعة الصغرى – عالمات الساعة الكبرى

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

معنى البعث والنشوز وأدلته  -أهوال يوم القيامة  -أحوال الناس يوم القيامة

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

الشفاعة والحوض  -الحساب – الميزان والصراط

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

 -الجنة -النار

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

آثار اإليمان باليوم اآلخر  -معنى اإليمان بالقدر ووجوب اإليمان به

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

مراتب اإليمان بالقدر  -مذاهب الناس في القدر

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

شبهة االحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك العبادة  -اإليمان بالقدر وفعل األسباب

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

آثار اإليمان بالقدر  -خطورة التكفير  -التكفير المطلق والتكفير المعين  -موانع التكفير

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة

المراد باإليمان عند أهل السنة والجماعة  -أثر كبائر الذنوب وصغائرها على اإليمان  -أبرز
المخالفين في باب اإليمان

 أبرز المخالفين في باب اإليمان  -معنى اإليمان باهلل تعالىالعالقة بين اإليمان باهلل تعالى وأنواع التوحيد  -معنى اإليمان بالمالئكة عليهم السالم
 -ما يتضمنه اإليمان بالمالئكة عليهم السالم

معنى اإليمان بالكتب  -ما يتضمنه اإليمان بالكتب  -الموقف من الكتب أهل الكتاب الموجودة في
زماننا

اختبارات

مالحظات
-

موضوع الدرس

المراد باإليمان عند أهل السنة
والجماعة1

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

أجهزة عرض
مراجع ودوريات
عددي أركان اإليمان.

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى .......

المحتوى وفرض الدرس

أن توضح الطالبة أصول التمهيد:
تقوم العقيدة اإلسالمية علي:
العقيدة اإلسالمية.
األيمان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه،ورسله ،واليوم اآلخر،والقدر
خيره وشره.
وهذه األمور الستة هي أصول "العقيدة اإلسالمية" وتسمي:
أن تبين الطالبة واجب
"أركان اإليمان" ،وكل ركن من هذه األركان فيه تفصيالت
المسلم تجاه أركان
كثيرة ،وعلي المسلم اعتقاد هذه األركان واأليمان بها إيمانا ً
اإليمان.
جازماً.
أن تعرف الطالبة المقصود اإليمان عند أهل السنة والجماعة
اإليمان في اللغة:
باإليمان في اللغة.
التصديق.
أن تذكر الطالبة تعريف وعند أهل السنة والجماعة:
اعتقاد بالجنان ،وقول باللسان ،وعمل باألركان ،يزيد بالطاعة
اإليمان عند أهل السنة
وينقص بالمعصية.
والجماعة.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.
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مجسمات

األنشطة

التاريخ

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

نشاط:
من خالل دراستك
لتعريف اإليمان :ما
عالقة بين قول اللسان
واعتقاد الجنان وعمل
األركان في تحقيق
األيمان؟

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي أصول العقيدة
اإلسالمية.

 oاالكتشاف واالستقصاء بيني واجب المسلم تجاه
أركان اإليمان.
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

عرفي المقصود باإليمان
في اللغة.
اذكري تعريف اإليمان
عند أهل السنة
والجماعة.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
اسم المعلمة.......................................... /

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة

+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa

لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539

اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000

–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

