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األهداف العامة لتدريس التوحيد
 .1إثبات وحدانية هللا ونفي الشرك به عن طريق األدلة المنطقية والبراهين العقلية واالعتقاد بهذه الوحدانية في
الذات والصفات واألفعال .
 .2التصديق بكل ما جاء به الدين من األمور الحسية والمعنوية وبما أخبرنا به من الغيبيات واإليمان به دون تكييف أو
تشبيه أو تمثيل .
 .3تثبيت العقيدة اإلسالمية الصحيحة لدى الطالبات وبناءها بنا ًء سليم ًا ناضج ًا .
تصفية العقيدة من الخرافات والشرك والبدع وكشفها للتلميذات وتزويدهن بالمعلومات الصحيحة عن العقيدة
اإلسالمية .
 .4الشعور بعظم أثر العقيدة في تهذيب النفوس وإخضاعها ألوامر ربها وتأكيد ذلك األثر بما فعلته العقيدة في نفوس
المسلمين األوائل .
 .5تعميق الشعور لدى الطالبات بعظمة هللا وتقديسه والبعد عن كل ما يوجب غضبه وعقابه من شرك وبدع
ومخالفات .
 .6الشعور بهول الحساب بين يدي هللا يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة .
التشوق إلى الجنة ونعيمها والخوف والهلع من النار وعذابها والعمل على كل ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار.
 .7تربية الطالبة ذات النفس المطمئنة الراضية بقضائه المسلمة ألمره والمتوكلة عليه .
 .8العمل بمقتضى اإليمان واإلحسان واالرتقاء بالتلميذة إلى مستوى تقوى هللا في السر والعلن .
الحرص على إخالص العبادة هلل والبعد عن الرياء والسمعة فيها وقيام تلك العبادة كما شرع هللا وما أخبر به
رسوله
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األسبوع

التاريخ
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( نظام المقررات )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الوحدة األولى  :اإليمان

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الوحدة الثانية :االيمان باهلل تعالى

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الوحدة الرابعة :اإليمان بالكتب

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الوحدة الخامسة  :اإليمان بالرسل عليهم السالم

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

الوحدة السادسة :مقدمات اليوم اآلخر

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

تابع الوحدة السادسة :احداث اليوم اآلخر

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

تابع الوحدة السادسة :الجنة و النار

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

الوحدة السابعة :اإليمان بالقدر

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

الوحدة الثالثة :االيمان بالمالئكة

االحد اجازة مطولة

تابع الوحدة السادسة :الجنة و النار

األربعاء والخميس إجازة مطوله

الوحدة الثامنة :التكفير

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
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الدرس

اإليمان – اأثر كبائر الذنوب وصغائرها على اإليمان -

اليوم

التمهيد

مناقشة الدرس السابق  /تعريف اإليمان

التاريخ

المواد
والوسائل

الكتاب المدرسي – السبورة – باوربوينت  -أقالم

الحصة -
الفصل

األهداف السلوكية

يتوقع من الطالبة بعد الدرس
أن تكون قادرة على -:
 تعرف اإليمان ويشرحه .
 تبين عالقة العلم الشرعي
بزيادة اإليمان .
 تعدد بعضا ً من مخلوقات هللا.
 تبين كيف يتأمل العبد في هذه
المخلوقات .
 تذكر أسباب زيادة اإليمان
ونقصانه .

التقويم

-

استراتيجية التدريس
فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس
التبادلي  +القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة
البطاقات فكر ،زواج ،شارك  +البطاقات
المروحية  +الرؤوس المرقمة & أخرى ...

المحتوي التعليمي واالجراءات واألنشطة

أقوم بإجراء عصف ذهني للطالبات حول عنوان الدرس والمقصود به .
بالجنَان ،وقول باللسان ،وعمل باألَركان ،يزيد بالطاعة وينقص
وعند أهل السنة والجماعة  :اعتقاد َ
بالمعصية
شرح التعريف:
اعتقاد بالجنان :أي القلب ،وهو تصديقه وإيقانه واعترافه
قول باللسان :وهو النطق بالشهادتين؛ شهادة أن ال إله إال هللا وأن محم ًدا رسول هللا ،واإلقرار
بلوازمهما.
عمل باألركان  :أي بالجوارح وهو العمل الذي ال يؤدى إال بها مثلي القيام والركوع والسجود .
أسباب زيادة اإليمان :
 -1تعلم العلم النافع .
 -2التأمل في اآليات الكونية .
 -3أن يجتهد المسلم في القيام باألعمال الصالحة الخالصة لوجه هللا تعالى .

س  1:ما تعريف اإليمان ؟
مع شرح التعريف.
س  2 :ما عالقة العلم
الشرعي بزيادة اإليمان؟

ضا من
س  3 :عددي بع ً
مخلوقات هللا ،ثم ب ِّين كيف
يتأمل العبد فيها.
س 4 :اذكري أسباب زيادة
اإليمان ونقصانه .

 توضح أثر اإليمان على النفس  .أثر اإليمان على النفس :
 -1سبب لرغد العيش في الدنيا .
 -2سبب لتثبيت اللله تعالى على الحق في الدنيا واآلخرة .
 -3سبب لرضوان هللا تعالى ودخول جناته والنجاة من النار .
الواجب :اذكري أسباب زيادة اإليمان ونقصانه

س :5وضحي أثر اإليمان
على النفس .

الصف  /ثانوي مقررات

المادة  /توحيد 2

البرنامج المشترك

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
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+
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 (
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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
–———————————————————
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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
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اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
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900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------
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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
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0505107025
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