مادة
التوحيد 1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة
استراتيجيات الليزر

 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 الطالبة
في هذه المرحلة.



تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لها.



تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية
ً
كامال.
واجتماعية واقتصادية  ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي

•أن تفكر الطالبة في آيات هللا سبحانه وتعالى.
•أن تستدل الطالبة على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى.
•أن تتثبت لدى الطالبات العقيدة الدينية الصحيحة.
•أن تزداد فهم الطالبة ألركان اإلسالم الخمسة.
•أن تعرف الطالبة حقيقة دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم وعموم رسالته.
•أن تزداد فهم الطالبة بما يجب على اإلنسان معرفته نحو ربه ونبيه ودينه.
•أن تحقق الطالبة عبادة هللا وحده ال شريك له.
•أن تكتسب الطالبات معلومات عن العقيدة كالبعث واليوم األخر والجنة والنار.
•تبصير الطالبة بالعقيدة الصحيحة وأحكام اإلسالم في العبادات والمعامالت واألهداف الغريبة لدراستها للعلوم الدينية.
•التزام منهج اإلسالم في سلوك الفرد وسلوك الجماعة والقدوة الحسنة من خالل تمسكه بالشريعة .
•النظر في مخلوقات هللا وتدبرها فيها من آيات ودالئل قدرته .
• سلوك أحدث الطرق التربوية في التمهيد للدروس وربطها بالدروس األخرى واإلكثار من المناقشة والحوار وتوجيه األسئلة وتصحيح
األخطاء بصورة فردية.
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التوحيد  – 1التعليم الثانوي (نظام المقررات)
األسبوع

التاريخ

الدروس
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األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ
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األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ
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الخميس 1442/8/19هـ

من أنواع العبادة ( - )3شمولية العبادة  -قواعد في العبادة
مقدمة ومدخل  -معقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا تعالى وصفاته  -قواعد في أسماء هللا
تعالى وصفاته
اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا تعالى وصفاته ()1
اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا تعالى وصفاته ()2
الكفر وأقسامه  -الشرك وأقسامه  -النفاق وأقسامه

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

دعاء غير هللا تعالى  -السحر وما يتعلق به  -االستهزاء بالدين  -تبديل الشريعة اإلسالمية
الشهادة للنبي صلى هللا عليه وسلم معناها ولوازمها  -محبة النبي صلى هللا عليه وسلم معناها
وحقيقتها  -عالمات محبة النبي صلى هللا عليه وسلم  -النهي عن الغلو في النبي صلى هللا عليه
وسلم
فضل آل البيت ومكانتهم رضي هللا عنهم  -فضل الصحابة ومكانتهم رضي هللا عنهم

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة  -وجوب طاعة والة األمر

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة عامة
االختبارات

معنى العقيدة اإلسالمية وأركانها  -أهمية العقيدة اإلسالمية  -مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية
المراد بأهل السنة والجماعة  -منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة  -خصائص عقيدة أهل
السنة والجماعة
وسطية أهل السنة والجماعة في باب االعتقاد
معنى البدعة وأنواعها  -منهج أهل السنة والجماعة تجاه البدع
تعريف التوحيد وأقسامه  -منزلة التوحيد
معنى توحيد الربوبية  -من أدلة وجود هللا تعالى  -الرد على منكري وجود هللا تعالى
مفهوم توحيد األلوهية  -أهمية توحيد األلوهية  -األدلة على إثبات توحيد األلوهية  -شروط (ال إله
إال هللا) 1
شروط (ال إله إال هللا)  - 2تعريف العبادة ومنزلتها  -من أنواع العبادة ( - )1من أنواع العبادة ()2

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة المراد
بالعقيدة اإلسالمية.
أن تقارن الطالبة بين
التعريف اللغوي للعقيدة
وتعريف العقيدة اإلسالمية،
مع االستدالل.
أن تعدد الطالبة أركان
اإليمان.
أن تستدل الطالبة من القرآن
والسنة على أصول العقيدة
اإلسالمية.

المادة
معنى العقيدة اإلسالمية وأركانها
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالشريعة؟
المحتوى وفرض الدرس

التوحيد  1مقررات
مجسمات

صور

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

معنى العقيدة اإلسالمية
العقيدة من مادة (عقد) ،وتدل على (الجزم وشدة الوثوق) ،فأمور االعتقاد البد
فيها من الجزم وكمال الثقة بها ،إذ ال يصلح فيها الشك والظن ،يدل على ذلك قوله
تعالى" :إنما المؤمنون الذين آمنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا".
والمراد بالعقيدة اإلسالمية :هي ما يجب أن يوقن به المؤمن يقي ًنا ثاب ًتا ال يخالطه
شك من اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.
حوار
عاد محمد من أداء العمرة وفي ذهنه أسئلة كثيرة عن العبادات التي يقوم بها
المسلم أثناء العمرة ،فانطلق إلى المعلم أحمد ،واستأذنه بعرض أسئلته فوافق
المعلم ،ودار الحوار اآلتي :الكتاب ص()13
أصول العقيدة اإلسالمية
أصول العقيدة اإلسالمية تجمعها أركان اإليمان الستة :وهي اإليمان باهلل تعالى،
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خيره وشره ،والدليل عل هذه
األركان قوله تعالى" :ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن
البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبيين".

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

oحل المشكالت
oاالكتشاف واالستقصاء
oالوصف الذهني
نشاط  1ص 14

oالخرائط الذهنية
oالتعلم الذاتي
oالتعلم التعاوني

عرفي المراد بالعقيدة
اإلسالمية.
قارني بين التعريف اللغوي
للعقيدة وتعريف العقيدة
اإلسالمية ،مع االستدالل.
عددي أركان اإليمان.
استدلي من القرآن والسنة
على أصول العقيدة
اإلسالمية.

oأخرى........
هذه األركان الستة هي أساس العقيدة اإلسالمية وأصولها والعقيدة اإلسالمية
متوقفة على هذه األركان ،فال تقوم العقيدة إال بها.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى....
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب

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

