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األهداف العامة للمادة
 . 1أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفوسه ويتحصن عما يضادها.
 . 2أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
 . 3أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفوسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
 . 4أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبر اً وعمالً.
 . 5أ ن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
 . 6أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
 . 7أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
 . 8أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
 . 9أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
 . 10أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
 . 11أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف م ن خاللها على بعض حكم التشريع.
 . 12أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
 . 13أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
 . 14أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
 . 15أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
 . 16أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
 . 17أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
 . 18أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
 . 19أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
 . 20أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
 . 21أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
 . 22أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
 . 23أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
 . 24أن ينشأ المتعلم عل ى احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
 . 25أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
 . 26أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
 . 27أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
 . 28أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
 . 29أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
 . 30أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

األهداف الخاصة للمادة

 oتعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 oتنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليو م اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 oاإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 oاإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 oإبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل  -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 oحث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثاني المتوسط )
الدروس

1

االحد  1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الشرك – االستعانة واالستعاذة

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الشرك  -الذبح

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الشفاعة والشفعاء يوم القيامة

5

االحد  1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

اقسام الشفاعة

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

التمائم

7

االحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الرقي

8

االحد  1443/6/27هـ

الثالثاء  1443/6/29هـ

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

التطير

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

عالج الطيرة وكفارتها

11

االحد  1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد  1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد  1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الشرك – الطواف والعكوف

االحد اجازة مطولة

الرقية الشرعية

األربعاء والخميس إجازة مطوله

الفال

األربعاء والخميس إجازة مطوله
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 منتصف 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

المادة  :التوحيد
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط
الوسيلة

المهارة

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

( المكون ) موضوع الدرس



أن تبين الطالبة ما أرشد
الرسول صلى هللا عليه
وسلم معاذ بن جبل
رضي هللا عنه في
الحديث.



أن توضح الطالبة مفهوم
االستعانة لغة وشرعاً.
أن تفرق الطالبة بين
االستعانة وبين الدعاء
واالستغاثةَ.

السبورة
- 1الترتيب(

- 2تحديد الهدف ( )
- 3االتصال (

)

- 4اإللقاء (

)

- 5التذكر(

)

- 6االستيعاب (

ألقالم الملونة

االست َِعا َنة واالستعاذة
ْ

)

جهاز العرض

أن تدلل الطالبة من القرآن
والسنة على أن االستعانة من
أجل العبادات التي يجب
إخالصها هلل تعالى

)

- 7اإللقاء ( )

- 9الكتابة (

)

 - 10القراءة ( )
- 11الفهم ( )
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بيني ما أرشد الرسول
صلى هللا عليه وسلم معاذ
بن جبل رضي هللا عنه
في الحديث.
وضحي مفهوم االستعانة
لغة وشرعاً.
فرقي بين االستعانة وبين
الدعاء واالستغاثة.
دللي من القرآن والسنة
على أن االستعانة من
أجل العبادات التي يجب
إخالصها هلل تعالى.

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

تابع االسْ ت َِعا َنة واالستعاذة

- 8التقويم (

)



استراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

 أن تناقش الطالبة مفهوم
االستعاذة لغة
واصطالحا ً.
 أن تدلل الطالبة على أن
االستعاذة عبادة.
 أن تحدد الطالبة أمثلة
على نزغات الشيطان.
أن تستدل الطالبة من القرآن
والسنة على ما تشرع
االستعاذة منه.

ناقشي مفهوم
االستعاذة لغة
واصطالحاً.
دللي على أن
االستعاذة عبادة.
حددي أمثلة على
نزغات الشيطان.
استدلي من القرآن والسنة
على ما تشرع االستعاذة منه.

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص مادة التوحيد
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+

حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
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

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

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

