اإلدارة العامة للتعليم ......................
مدرسة................................ :

مسرد مادة التوحيد 1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
معلمة المادة

قائدة المدرسة

أ.................................. /

أ.................................. /

مسرد مادة:

للصف:

التوحيد 1

توزيع منهج مادة (التوحيد )1
األسبوع

التاريخ

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

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

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

مالحظات

معنى العقيدة اإلسالمية وأركانها  -أهمية العقيدة اإلسالمية  -مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية  -المراد
بأهل السنة والجماعة
منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة  -خصائص أهل السنة والجماعة
وسطية أهل السنة والجماعة  -أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية
معنى البدعة وأنواعها  -منهج أهل السنة والجماعة في محاربة البدع
تعريف التوحيد وأقسامه  -منزلة التوحيد

االحد اجازة مطولة
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

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ
من أنواع العبادة ( - )1من أنواع العبادة ( - )2من أنواع العبادة ()3
شمولية العبادة  -قواعد في العبادة
منهج المسلم في األسماء والصفات ،مقدمة ومدخل  -معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا تعالى
وصفاته  -قواعد في أسماء هللا وصفاته  -اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا وصفاته
اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا وصفاته ( - )2الكفر و أقسامه  -الشرك و أقسامه

األربعاء والخميس إجازة مطوله
النفاق وأقسامه  -دعاء غير هللا تعالى  -السحر وما يتعلق به  -االستهزاء بالدين
تبديل الشريعة اإلسالمية  -مظاهر الكفار على المسلمين
الشهادة للنبي صلى هللا عليه وسلم معناها ولوازمها  -محبة النبي صلى هللا عليه وسلم معناها وحقيقتها
 عالمات محبة النبي صلى هللا عليه وسلمالنهي عن الغلو في النبي صلى هللا عليه وسلم  -فضل آل البيت رض ي هللا عنهم
فضل الصحابة رض ي هللا عنهم  -وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة  -وجوب طاعة والة األمر

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

المشرفة التربوية :أ................................. /

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

معلمة المادة :أ................................. /

الفصل الدراسي:

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

للصف:

الوحدة األولى (العقيدة اإلسالمية)
الهدف ( المحتوى )
المكون

معنى العقيدة
الإسلامية
وأركانها



أن تق ا ااارن الطالب ا ااة ب ا اايي التعرد ا اار الللا ا ا



أن تعدد الطالبة أركان اإلدمان.




أن تبيي الطالبة أهمية العقيدة اإلسالمية.

أن ت ضااا الطالبااة العاليااة باايي العقياادة اإلسااالمية االسااتقامة علااى ددااي

اهلل تعالى.

أن تسااتدل الطالبااة علااى أن العقياادة اإلسااالمية ساابل للاااال



أن تعلل الطالبة ك ن اإلسالمية سببًا



أن تعدد الطالبة مصادر العقيدة اإلسالمية.






ا الااد يا

جمع شمل المسلميي.

أن تستدل الطالبة على أن القرآن الكردم مي مصادر العقيدة اإلسالمية.

أن تعلا اال الطالبا ااة ك ا ا ن القا اارآن الكا ااردم ه ا ا البيا ااان ال ا ااا للعقيا اادة

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج















أن تذكر الطالبة أمثلة مي السنة النب دة تتقرر يها العقيدة اإلسالمية.

أن تقارن الطالبة بيي مصادر العقيدة اإلسالمية األددان األخرى.

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج










 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

اإلسالمية.


معلمة المادة :أ................................. /









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك









حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

اآلخرة.

مصادر تلقي
العقيدة
الإسلامية

للعقي ا اادة تعرد ا اار العقي ا اادة

أن تستدل الطالبة مي القرآن السنة على أص ل العقيدة اإلسالمية.



التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط

اإلسالمية ،مع االستدالل.


أهمية العقيدة
الإسلامية

أن تعرف الطالبة المراد بالعقيدة اإلسالمية.

التعليم الثانوي (نظام المقررات)
األسبوع

الفصل الدراسي:

 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج

المشرفة التربوية :أ................................. /

 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 

اإلجراءات
 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

الفصل الدراسي:

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

للصف:

الفصل الدراسي:

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

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

الفصل الدراسي:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

ويمكنكم كذالك 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  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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
–———————————————————
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

الفصل الدراسي:

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
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

الفصل الدراسي:

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

الفصل الدراسي:

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

الفصل الدراسي:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

التوحيد 1

للصف:

التعليم الثانوي (نظام المقررات)

الفصل الدراسي:

0505107025

معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

قائدة المدرسة :أ................................. /

