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األهداف العامة لنظام المقررات
 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه واإلخالص
لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
 إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

األهداف الخاصة للمادة















أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراء ًة وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.
تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على 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 ـ والعياذ باهلل ـ ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.



حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

توزيع منهج مادة
األسبوع

( التوحيد  ( )1التعليم الثانوي (نظام المقررات)

التاريخ
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

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

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

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

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

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

الدروس

مالحظات

معنى العقيدة اإلسالمية  -أهمية العقيدة اإلسالمية – مصادر تلقي أهمية 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 – أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية
– معنى البدع وانواعها – 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 – اهمية توحيد األلوهية – األدلة
على إثبات توحيد األلوهية – شروط (ال إله إال هللا ) 1
شروط ( ال إله إال هللا  – ) 2تعريف العبادة ومنزلتها – من أنواع العبادة 1

من انواع العبادة  - 2من انواع العبادة 3
شمولية العبادة – قواعد في العبادة – مقدمة ومدخل  -معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء
هللا تعالى وصفاته
قواعد في أسماء هللا تعالى وصفاته – اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا تعالى
وصفاته 2 ، 1
الكفر وأقسامه – الشرك وأقسامه – النفاق وأقسامه – دعاء غير هللا تعالى
السحر وما يتعلق به -االستعزاء بالدين  -الحكم بغير ما أنزل هللا تعالى – مواالة الكافرين
الشهادة للنبي

معناها ولوازمها – محبة النبي

عالمات محبة النبي

معناها وحقيقتها

 -النهي عن الغلو في النبي

فضل آل البيت ومكانتهم  -فضل الصحابة ومكانتهم
وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة -وجوب طاعة والة األمر
مراجعة
اختبارات

اليـوم
المادة
التعليم الثانوي نظام المقررات
التوحيد 1
معنى العقيدة اإلسالمية  -أهمية العقيدة اإلسالمية – مصادر تلقي أهمية العقيدة اإلسالمية
التاريخ
موضوع الدرس
الحصة
ما معنى العقيدة اإلسالمية ؟
التمهيد
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
المساعدة
االكتشاف□ التلقين
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

األنشطة التعليمية :

أن تبييييين الطالبيييية معنييييى
العقيدة اإلسالمية
أن تيييذكر الطالبييية أصيييول
العقيدة اإلسالمية
ان توضييح الطالبيية أهمييية
العقيدة اإلسالمية
أن تيييييذكر الطالبييييية جميييييل
األذان كاملة

معنى العقيدة اإلسالمية :
هيي الثوابيت العلميية والعمليية التيي يجيزم ويييوقن
بها المسلم كاإلقرار بربوبية هللا تعالى وألوهيته .
 أصول العقيدة اإلسالمية :
هييي اإليمييان بيياهلل ومالئكتييه وكتبييه ورسييله واليييوم
اآلخر والقد خيره وشره .
 أهمية العقيدة اإلسالمية :
 -1العقيدة اإلسالمية هي األصل والساس ليدين هللا
واألحكام الشرعية كلها متفرعة عن هذا األصل .
 -2تصحيح العقيدة هو مفتاح دعوة الرسيل علييهم
السالم
 -3العقيييدة اإلسييالمية هييي العقيييدة الوحيييدة التييي
تحقق الطمأنينة األمن للمتمسكين بها .
 مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية :
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .















الواجب

بع ي

مييدخل وتمهيييد إلثييارة انتبيياه الطالبييات بعيير
بموضوع الوحدة .
إبيييراز األفكيييار واإلفهيييام الباقيييية للوحيييدة بتقيييديم األسيييئلة األساسيييية ميييع مناقشييية
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عيير المعرفيية والمهييارة والخبييرة التعليمييية المييراد إكسييابها للطالبييات بترتيييب
الكتاب لها بقصيد تحقيقهيا واحيدة تليو األخيرى وذليك حسيب إسيتراتيجية التيدريس
المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عر أهيداف الوحيدة  ،أطليب
من الطالبات توضيح معنى العقيدة اإلسالمية وأهميتها .
أقدم للطالبات عر بيور بوينيت عين أهيل السينة والجماعية ومينهجهم فيي تلقيي
العقيدة  ،أطلب من الطالبات قراءة العر جييداً ومناقشية المعلوميات التيي وردت
فيه في محاولة منهن لتوضييح أهيل السينة والجماعية ومينهجهم فيي تلقيي العقييدة
مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عين االنحيراف عين العقييدة اإلسيالمية  ،اطليب مين الطالبيات
قراءة المطوية بطريقية عمليية مركيزة تعتميد عليى تحلييل المعلوميات التيي وردت
بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسية والفرعيية للخيروم بمفهيوم
شامل عن أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية .
أطلييب ميين الطالبييات جمييع معلومييات عيين البدعيية ويييتم ذلييك ميين خييالل االسييتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبيات المعلوميات فيي شيكل
مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلييب ميين الطالبييات كتابيية مقاليية قصيييرة عيين ميينهج أهييل السيينة والجماعيية تجيياه
البدع مع توضيح الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

متابعة حل انشطة الكتاب

األسييئلة واألنشييطة المتعلقيية

بيني معنى العقيدة
اإلسالمية
اذكري أصول العقيدة
اإلسالمية
وضحي أهمية العقيدة
اإلسالمية
اذكري جمل األذان كاملة

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
عرو

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 للريا

والخرم مجانا

)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارم مدينة الريا

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 خارم مدينة الريا

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

