تحضير مادة التوحيد
الصف أول متوسط
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 - 1غرس العقيدة اإلسالمية الصححيحة والمعحارف والمرحارال المةيحدة واهتتاهحال والقحيم المرغوبحة لحد
الطالبال ليشبوا رتاها  -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعحين بعقيحدترم محدافعين عنرحا وعحاملين
في ضوئرا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 - 2توفير الكوادر البشرية الالزمحة لتطحوير المتتمح اقتصحاديا واتتماعيحا واقافيحا بمحا يخحدم خطحط التنميحة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 - 3الحرص على مصلحة الةرد والتماعة معا  ،فرو يبتغحي مصحلحة الةحرد محن خحالل تعليمحي تعليمحا كافيحا
مةيدا لذاتي  ،كما يبتغي مصلحة التماعة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير المتتم بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلسرام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الحوعي لحد تميح أبنحاء األمحة بشحكل
يضمن لرم حياة واعية مستنيرة ودورا أكار فاعلية في بناء متتمعاترم.

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10

تمكححين العقيححدة اإلسححالمية فححي نةححس الطالبححة وتعلرححا ضححابطة لسححلوكرا وتصححرفاترا ،وتنميححة محبححة
وتقواه وخشيتي في قلبي.
تزويحدها بححالخبرال والمعححارف المالئمححة لسححني  ،حتححى تلحم باألصححول العامححة والمبححاد األساسححية للاقافححة
والعلوم.
تشويقرا إلى البحث عن المعرفة ،وتعويدها التأمل العلمي.
تنمية القدرال العقلية والمرارال المختلةة لد الطالبة ،وتعردها بالتوتيي والترذيب.
تربيترححا علححى الحيححاة اهتتماعيححة اإلسححالمية التححي يسححودها اإلخححاء والتعححاون ،وتقححدير التبعححة ،وتحمححل
المسؤولية.
تدريبرا على خدمي متتمعرا ووطنرا  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوهة أمرها .
حةز همترا هستعادة أمتاد أمترا المسلمة التي تنتمي إليرا واستئناف السير في طريق العزة والمتد.
تعويدها اهنتةاع بوقترا في القراءة المةيدة  ،واستامار فراغرا في األعمال النافعة ،وتصحريف نشحاطرا
بما يتعل شخصيترا اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقويححة وعححي الطالبححة لتعححرف – بقححدر سحححني – كيححف تواتححي اإلشححاعال المضححللة ،والمححذاهب الردامحححة،
والمباد الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .

اههداف العامة للتربية اإلسالمية

 - 1التخلق بأخالق القرآن الكريم و العمل بي واهنقياد ألحكامي.
 - 2اإليمان بنبوة محمد صلى

عليي وسلم وإتباع هديي.

 - 3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبال وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 - 4تعريةرن بحقيقة دينرن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 - 5ترويض النةس على مقاومحة األهحواء الةاسحدة مح تنميحة الحدواف الةطريحة محن غيحر إفحراط وه
تةريط.
 - 6تنظيم عالقة المسلم بر ّبي وذلك بمعرفة العقائد والعبادال.
 - 7إنشاء شخصية قوامرا المال العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالى لعلمحي أن
على خةاياها .فري تراقب

في تمي تح ّركاترا وسكناترا وتسمو بنةسرا إلح ى محا قحدّر

من الكمال .
 - 8ربط تمي العلوم األخر بالقرآن الكريم.

م ّطلح
لرحا

أهداف تدريس مادة التوحيد
 - 1بيان اختصاص

بحق التشري .

 - 2المحافظة على مباد الدين وتعاليمي.
 - 3محاربة األفكار الردمة.
 - 4تنمية حب العبادة في النةس هعتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربي.
 - 5تحقيق العبودية الخالصة هلل تعالى وحده واهعتزاز باإلسالم واعتناقي بقوة واقتدار.
 - 6التنةير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضحاء بالقضحاء والقحدر والتوكحل علحى
المسئولية بين يدي

واسحتامار

الخضوع الشامل هلل.

 - 7إشباع الحاتة إلى المعرفة الدينية.
 - 8ت كوين اإلنسان الصالح بغض النظر عن لوني وتنسي ووطني فاإلسالم يخاطب اإلنسان بطبيعتحي
اهنسانيي فقط.
 - 9تعويد الطالبال على اهقتداء بالرسول في تمي أقوالي وأعمالي.

توزي منرج مادة ( التوحيد )
األسبوع
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من

إلى

اهحد
 1443/5/1هـ
اهحد
 1443/5/8هـ

الخيس
 1443/5/5هـ
الخميس
 1443/5/12هـ

اهانين
 1443/5/16هـ

الخميس
 1443/5/19هـ

اهحد
 1443/5/22هـ
اهحد
 1443/5/29هـ

الخميس
 1443/5/26هـ
الخميس
 1443/6/3هـ

الخميس
 1443/6/3هـ

الخميس
 1443/6/10هـ

اهحد
 1443/6/13هـ
اهحد
 1443/6/20هـ

الخميس
 1443/6/17هـ
الخميس
 1443/6/24هـ

اهحد
 1443/6/27هـ

الاالااء
 1443/6/29هـ

اهحد
 1443/7/5هـ
اهحد
 1443/7/12هـ

الخميس
 1443/7/9هـ
الخميس
 1443/7/16هـ

الاالااء
اهحد
 1443/7/19هـ  1443/7/21هــ
اهحد
 1443/7/26هـ
اهحد
 1443/8/3هـ

الخميس
 1443/7/30هـ
الخميس
 1443/8/7هـ

الدروس

مالحظال

خطر الشرك
الحذر من الشرك
الشرك في الربوبية
اهحد اتازة مطولة

الشرك في األلوهية
حماية النبي صلي هللا عليه وسلم للتوحيد
إتازة منتصف الةصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
الهداية أنواعها  -أسبابها وموانعها
الهداية أنواعها  -أسبابها وموانعها
نتائج التوحيد في الدنيا
األربعاء والخميس إتازة مطولي
نتائج التوحيد في الدنيا
نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة
نتائج التوحيد في الدنيا واآلخرة
األربعاء والخميس إتازة مطولي
اهختبارال

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للةصل الدراسي الااني
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إتازة منتصف الةصل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد اتازة منتصف الةصل ال دراسي الااني  1443/06/13هـ 2022/01/16-م
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إتازة الةصل الدراسي الااني
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التاريخ

للصف ( األول المتوسط )

الدراسال اإلسالمية – الصف األول متوسط
العنوان  /الشرك
رقم الوحدة  /الدرس :الثالثة
أخرى:
المادة  :التوحيد
الصف :األول متوسط
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على الشرك .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتبين حقيقة الشرك تعدد أقسامه .
 oتفرق بين الشرك األصغر واألكبر .
 oتحذر من الوقوع في الشرك .
 oتبين معنى الشرك في الربوبية وتوضح أحوال الناس فيه .
 oتبين معنى الشرك في األلوهية وتوضح أحوال الناس فيه .
 oتذكر صورا من حرص النبي  على حماية التوحي د وسد الطرق الموصلة للشرك مع االستدالل .

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
 oتعريف الشرك وأنواعه .
 oالشرك أعظم أنواع الظلم .
 oمراتب المشركين والعصاة .
 oالدليل على وجوب الحذر من الشرك .
 oالمراد بالشرك في الربوبية وحكمه .
 oالمراد بالشرك في األل وهية وحكمه .
 oالدليل على نهيه  عن اتخاذ قبره عيدا .
 oالدليل على إخبار النبي  بوقوع الشرك في هذه
األمة .
المعارف
ستعرف المتعلمات:
 oتعريف الشرك وأنواعه .
 oالشرك أعظم أنواع الظلم .
 oمراتب المشركين والعصاة .
 oالدليل على وجوب الحذر من الشرك .
 oالمراد بالشرك في الربوبية وحكمه .

األسئلة األساسية :
السؤال األول  :أعرف الشرك .
السؤال الااني  :أذكر مراتب المشركين والعصاة .
السؤال الاالث  :ما المراد بالشرك في الربوبية ؟
السؤال الراب  :ما حكم الشرك في األلوهية ؟

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 معرفة المراد بالشرك في األلوهية وحكمه .
 بيان الدليل على نهيه  عن اتخاذ قبره عيدا .
ذكر الدليل على إخبار النبي  بوقوع الشرك في هذه
األمة .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية

عمل أبحاث من االنترنت عن الشرك وأنواعه

أن تحضر الطالبات قصة توضح المراد بالشرك
بالربوبية .

أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o

o

o

o
o

o

تهيئةة وتمهيةد بعةرص قصةةة مةن الحيةاة حةةول
موضةوع الوحةةدة ومناقشةةة الطالبةةات فيهةةا ةةم
طرح سؤال مناسب للتفكير والمناقشةة تمهيةد
لموضوع الوحدة
أقةةوم بعةةرص بطاقةةات كتبةةت فيهةةا المفةةردات
لهذه الوحدة أو بروشةور توضةيحي تقةوم أحةد
الطالبةةات بقراهتهةةا ومتابعةةة جميةةع الطالبةةات
ألخذ فكرة عامة عن الوحدة كاملة.
عرص األسئلة األساسية واإلفهام الباقيةة عةن
طريق عةرص المفةردات والخبةرات التعليميةة
لةةةدروس الوحةةةدة عةةةن طريةةةق جةةةدول الةةةتعلم
وإسةةتراتيجية امةةاذا أعةةرف – مةةاذا أريةةد أن
أعرف  -ماذا تعلمةت فتقةوم المعلمةة بتوزيةع
الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالبةات ةم
تقةةةوم الطالبةةةات بتسةةةجيل مةةةا يعرفونةةةه عةةةن
المفةةردة وتقةةةوم المعلمةةة بعةةةد االطةةالع علةةةى
الجداول بعرص معلومات التعزيةز عةن طريةق
جهةةةاز العةةةرص فةةةوق الةةةرأس بشةةةفافيات أو
شةةرائح البوربوينةةت ومناقشةةة الطالبةةات فةةي
ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعةات وتحديةد دور لكةل
فرد في المجموعة لمناقشة مفةردات وخبةرات
التعلم.
عمةةل أبحةةاث لمفةةردات الةةدرس مةةن الطالبةةات
عن طريق تقسيم المفردات على المجموعةات
م عرص كل مجموعةة لبحثهةا ومناقشةته فةي
حصة مع المعلمة.
توزيةع خةرائط مفةاهيم وخةرائط ذهنيةة فارغةة
على المجموعات وتحديد مفردات خاصةة لكةل
مجموعةةة وتةةرك الحريةةة لهةةا لتنفيةةذ الخريطةةة
التةي توضةح هةذه المفةردات ةم مناقشةتها مةع
جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيةز
المعلمةةة فةةي حصةةة لةةذلك ويمكةةن االسةةةتعانة
بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل.

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرص بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.
 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراهة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن حكم الشرك
في األلوهية باالستعانة بشبكة االنترنت او
من خالل مكتبة المدرسة
 كتابة مقال صغ ير ال يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين والمعلمال
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ او اب ار اكاتُ ُي
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تمي ما يخص مادة التوحيد
للةصل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدال مشروع الملك عبد  +الطريقة البنائية  +اهستراتيتيال الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط التديد  +بطافال تخطيط الدروس  +نموذج التوف

المرفقال
االاة عروض بور بوينل مختلةة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
ستالل التقويم والمرارال حسب نظام نور
+

متلدال اختبارال متنوعي
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
ستل إنتاز المعلمة
+
ستل إنتاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومةاهيم
+
أسئلة وأتوبة برنامج حسن لتمي الةترال
+
ااراءال

شرح متميز بالةيديو لتمي دروس المنرج

التوصيل للرياض والخرج متانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للةيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تستيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن اهيميل او الةيدكس لتمي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعال
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للةيدكس المستعتل
اعمال منصة مدرستي اهسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير

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

وهنا أرقام حسابال المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابال بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراتحي
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 الةرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك التزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك اهنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو اهتصال تليةونيا على احدي اهرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

