العلوم الدينية
مجتمع بال أمية
التحضير بالطريقة العرضية

 - 1إدراك ومعرفتة األدلة الصحيحة للعقيدة اإلسالمية  ،وتأسيس العقيدته على االقتناع  ،وتعويدها على التأمل .
 - 2التعود على التفكير فيما خلق اهلل حولنا من مظاهر كونية ( إنما يخشى اهلل من عباده العلماء ).
 - 3االلمام بما يتعلق بالعقيدة  ،وأهم موضوعاتها التوحيد وأنواعه  ،والعبادة وأنواعها  ،والشفاعة وأركان اإليمان .
 - 4معرفة ما يناقض التوحيد  ،أو يخل به من االعتقادات الضالة واألعمال المنحرفة .

 - 5أن تدرك الصلة الوثيقة بين العقيدة والعبادة ،وأن األولى أساس للثانية ن وأن الثانية دليل على األولى ،ومظهر لها.
 - 6تقوية الدافع لعبادة اهلل تعالى  ،والقيام بحقوقه .
 - 7إالدراك لما في التكاليف الشرعية من مصلحة للناس في الدنيا واآلخرة.

 - 8التحلي باألخالق الفاصلة  ،واآلداب الحميدة  ،والسلوك القويم  ،في ضوء اآليات القرآنية واألحاديث النبوية .
 - 9التزود بمعرفة إجمالية بفقه العبادات ،وبعض أحكام المعامالت التي تعين على األداء على الوجه الصحيح.
 - 10تصحيح مايحتاج إلى تصحيح من ممارسات تصدر منا  ،أو من غيرنا  ،بطريق اإللف والعادة .
 - 11الوقوف على سمو الدين اإلسالمي وأهدافه وتعاليمه ن وفضله على سائر األديان .

األهداف العامة لمادة القرآن الكريم
 . 1الربط بكتاب اهلل تعالى حفظا وتالوة وتدبرا.

 . 2تنمية الخشوع وحضور القلب عند تالوة القرآن الكريم.

 . 3التزود بثروة من األلفاظ اللغوية واألساليب البالغية والتي تعين على تقويم اللسان وتحسين أسلوب الكتابة والبيان
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 . 1الوقوق على مافي الفقه اإلسالمي من المصلحة العامة في الدنيا واآلخرة.

األهداف العامة لمادة الفقه

 . 2الحث على تنظيم العالقات والمعامالت على هدي من الكتاب والسنة.

 . 3التحلي باألخالق الفاضلة واآلداب الحميدة التي يقوم عليها بناء األسرة في الفقه اإلسالمي.

األهداف العامة لمادة الحديث

 . 1الربط بالسنة النبوية الشريفة والتزود بمجموعة من أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . 2العمل بالسنة النبوية وإدراك أهميتها ومكانتها في التشريع اإلسالمي

 . 3بيان مكانة االنسان في السنة النبوية وأن له رسالة عظمى علي ه القيام بها وأداؤها حق األداء

األهداف العامة لمادة التوحيد

 . 1المعرفة بما يتعلق بالعقيدة اإلسالمية  ،كالبعث والحساب وفتنة القبر وعذابه ونعيمه  ،وأثره في تهذيب السلوك واالستقامة
 . 2تنمية محبة الصحابة والخلفاء الراشدين وبيان الصلة الوثيقة بين ذلك  ،وصحة العقيدة

 . 3تدعيم االتجاهات اإليجابية لدى الدارسة نحو عقيدتها اإلسالمية وما تتضمنه من قيم ومثل عليا
 . 4االقتداء بالنماذج المتمثلة في صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وزوجاته
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توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (العلوم الدينية)

األسبوع

التاريخ

الدروس

1

االحد  1443/5/1هـ

الخيس  1443/5/5هـ

التوحيد  -الشرك باهلل

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

إرسال الرسل  -اإليمان بالرسل

3

االثنين  1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

العقــائد  -نعم اهلل

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس  1443/6/3هـ

خلق الجن واإلنس

الخميس  1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

األوقات الم ُنهى عن الصالة فيها  -صالة الجنائز وتغسيل الميت وتكفينه

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

صالة الجمعة  -ثواب الساعي على األرملة والمسكين

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء  1443/6/29هـ

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس  1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

وعيد الصالقة والحالقة والشاقة  -من أوراد النوم

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء  1443/7/21هــ

فضل اهلل على عباده وترغيبه سبحانه وتعالى في التوبة واإلنابة
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد  1443/8/3هـ

الخميس  1443/8/7هـ

معنى الشهادتين

االحد اجازة مطولة

النهى عن خلو الرجل بالمرأة
األربعاء والخميس إجازة مطوله
تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال  -معرفة نعمة اهلل

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منت صف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

من

إلى

مالحظات

عنوان الدرس
التوحيد
تمهيد الدرس

الفصل
الحصة

دين
المادة
الوسيلة التعليمية

الصف

األول

استراتيجية التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

التاريخ
س من هو خالقنا؟

المحتوى
األهداف السلوكية
 - 1أن تتعررف الدارسرة مرا هرو التوحيد :هو أفراد اهلل بالعبادة.

إجراءات وعرض الدرس
التوحيد هو :إفراد اهلل بالعبادة

التقويم
س - 1عرفري التوحيرد وكررم أقسرامه ومررا

معنى التوحيد.

 -أنواع التوحيد وأقسامه

هي؟

 - 2أن تعرردد الدارس ررة أقس ررام  -توحيد الربوبية
التوحيد.

 )1توحي ررد الربوبي ررة :وه ررو فع ررل ال رررب مث ررل س - 2عرفي الشرك وكم أقسامه؟

 -توحيد اإللوهية

الخلق والرزق وإنزال المطر.

 -توحيد األسماء والصفات

 )2توحي ررد اإللوهي ررة :وه ررو فع ررل العب ررد مث ررل س - 3اذكري عالمات المنافق؟

 - 3أن تتعررف الدارسرة مرا هرو  -وهو فعل الرب مثل الخلق والرزق

الدعاء والخوف والرجاء والتوكل.

توحيد اإللوهية.

 )3توحيد األسماء والصفات:
وه ررو أن يوص ررف اهلل بم ررا وص ررف ب رره نفس رره

 - 4أن تتعررف الدارسرة مرا هرو  -فعرل العبررد مثررل الخروف والرردعاء والرجرراء ووصفه به رسوله .
توحيد اإللوهية.

والتوكل.

 )4التوحيد ضد الشرك :وينقسم إلرى الشررك
األكبر – الشرك األصغر.

الواجب المنزلي :
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الس اال ُم اع الي ُك ْم اورحمة اللَّ ِه اواباراكاتُ ُه
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مواد تعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
المرفقات
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+

عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(
ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونياً 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
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي

129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
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

