مادة التوحيد
الصف الثاني المتوسط

التحضير بطريقة التخطيط
العكسي

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

 تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من
الفهم واإلقناع.
 تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقيااد لاه واإليماان بالرسال
والمالئك ة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليترباى وينشاأ الماتعلم علاى
نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل  -ألن هللا
ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حااث المااتعلم وتعويااده علااى االقتااداء بالرسااول صاالى هللا عليااه
وسلم في جميع أقواله وأعماله.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االثنين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ

االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ

الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الثالثاء
1443/6/29هـ

10

االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

11

االحد
1443/7/19هـ

الثالثاء
1443/7/21هــ

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

1
2
3
4
5

6
7
8
9

12
13

الدروس

مالحظات

الشرك – االستعانة واالستعاذة
الشرك  -الذبح
الشرك – الطواف والعكوف
االحد اجازة مطولة
الشفاعة والشفعاء يوم القيامة
اقسام الشفاعة

إجازة منتصف الفصل من
1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ
التمائم
الرقي
الرقية الشرعية

األربعاء والخميس إجازة مطوله
التطير
عالج الطيرة وكفارتها
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

للصف ( الثاني المتوسط )

العنوان  /عبادات وقع فيها الشرك

رقم الوحدة  /الدرس :الثالثة

أخرى:
القسم  :التوحيد
الصف :الثاني المتوسط
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على العبادات وقع فيها الشرك .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 أن تبين معنى االستعانة وتستدل عليها .
 أن تذكر معنى االستعاذة وتستدل عليها .
 أن تفرق بين االستعاذة الجائزة واالستعاذة المحرمة .
 أن تستشعر لذة اللجوء إلى هللا تعالى .
 أن تفرق بين الجائز والممنوع في الذبح .
 أن توضح حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير هللا تعالى والحكمة من ذلك .
 أن تفرق بين الطواف الممنوع والطواف المشروع مع االستدالل .
 أن تفرق بين االعتكاف المشروع واالعتكاف المحرم مع االستدالل .
 oأن تستشعر لذة اإلخالص في العبادة هلل وحده.

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات :
 تعريف االستعانة واالستعاذة .
 ا لفرق بين االستعانة وبين الدعاء واالستغاثة .
 حكم االستعانة بغير هللا تعالى .
 صفة االستعاذة الشرعية .
 ما تشرع االستعاذة باهلل منه .
 حكم االستعاذة بغير هللا .
 تعريف الذبح وأقسام الذبائح .
 حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير هللا .
 معنى الطواف وأنواعه .
 معنى االعتكاف والعكوف وحكمهما .

المعارف






o

ستعرف المتعلمات:
تعريف االستعانة واالستعاذة .
الفرق بين االستعانة وبين الدعاء واالستغاثة .
حكم االستعانة بغير هللا تعالى .
صفة االستعاذة الشرعية .
ما تشرع االستعاذة باهلل منه

األسئلة األساسية :
السؤال األول  :أعرف االستعانة .
السؤال الثاني  :ما صفة االستعاذة الشرعية ؟
السؤال الثالث  :أذكر حكم االستعاذة باهلل منه .
السؤال الرابع  :أعرف الذبح .
السؤال الخامس  :ما الفرق بين االعتكاف والعكوف؟
السؤال السادس  :ما الطواف ؟
المهارات

ستكون المتعلمات قادرات علي:
 ذكر حكم االستعاذة بغير هللا .
 بيان تعريف الذبح وأقسام الذبائح .
 معرفة حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير هللا .
 بيان معنى الطواف وأنواعه .
 oتوضيح معنى االعتكاف والعكوف وحكمهما ..

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

المهمة األدائية األولي
*عمل أبحاث من االنترنت عن بعض
العبادات التي وقع فيها الشرك .

المهمة االدائية الثانية
*أن تحضر الطالبات قصة توضح العبادات التي
وقع فيها الشرك .

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

خبرات التعليم والتعلم :
o

o

o

o
o

o

دور المعلمة

دور الطالبة

تهيئةةة وتمهيةةد بعةةرم قصةةةة مةةن الحيةةاة حةةةول
موضوع الوحدة ومناقشة الطالبات فيها ثم طرح
سؤال مناسب للتفكير والمناقشة تمهيد لموضوع
الوحدة
أقةوم بعةرم بطاقةات كتبةت فيهةا المفةردات لهةذه
الوحدة أو بروشور توضيحي تقوم أحد الطالبات
بقراءتهةةةا ومتابعةةةة لميةةةع الطالبةةةات ألخةةةذ فكةةةرة
عامة عن الوحدة كاملة.
عةةرم األسةةئلة األساسةةية واإلفهةةام الباقيةةة عةةن
طريةةةق عةةةرم المفةةةةردات واللبةةةرات التعليميةةةةة
لةةةةدروس الوحةةةةةدة عةةةةةن طريةةةةق لةةةةةدول الةةةةةتعلم
وإستراتيجية (ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف
 مةةاذا تعلمةةتق فتقةةوم المعلمةةة بتوزيةةع الجةةدولالمعةةةد لةةةذلك وتوزيعةةةه علةةةى الطالبةةةات ثةةةم تقةةةوم
الطالبات بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة وتقوم
المعلمةةةةة بعةةةةد االطةةةةالع علةةةةى الجةةةةداول بعةةةةرم
معلومات التعزيز عن طريق لهاز العةرم فةوق
الرأس بشفافيات أو شرائح البوربوينت ومناقشة
الطالبات في ذلك وهكذا في كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دور لكل فرد
في المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم.
عمةل أبحةةاث لمفةردات الةةدرس مةن الطالبةةات عةةن
طريةةةق تقسةةةيم المفةةةردات علةةةى المجموعةةةات ثةةةم
عرم كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصةة
مع المعلمة.
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على
المجموعةةةةةات وتحديةةةةةد مفةةةةةردات خاصةةةةةة لكةةةةةل
مجموعة وترك الحرية لها لتنفيةذ اللريطةة التةي
توضةةح هةةذه المفةةردات ثةةم مناقشةةتها مةةع لميةةع
المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلمة

 انتباه الطالبات بعرم بعض األسئلة واألنشطة
المتعلقة بموضوع الوحدة.

فةةي حصةةة لةةذلك ويمكةةن االسةةتعانة بلةةرائط
المفاهيم المولود بنهاية كل فصل.

 التفاعل مع النشاط وااللابة عن األسئلة
 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
 حل أوراق العمل

 عمل مطويات

 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكاتُ ُه
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 عبدهللا  +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 اللاص 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

