تحضير مادة التوحيد
الصف الثالث 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 وثقافيحا 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 أكثر فاعلية في بناء متتمعاترم.

أهداف تعليم المرحلة اهبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نةسيي الطةلة ورعايترا بتربية إسالمية متكاملة ،فحي خلقرحا،
وتسمرا ،وعقلرا ،ولغترا ،وانتمائرا إلى أمة اإلسالم.

-2

تدريب الطالبال على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والةضائل .

-3

تنمية المرارال األساسية المختلةة وخاصة المرارة اللغوية والمرارة العددية ،والمرارال الحركية .

-4
-5

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومال في مختلف الموضوعال .
تعريحف الطالبحة بحنعم ل عليرحا فحي نةسحرا ،وفحي بيئترحا اهتتماعيحة والتغرافيحة لتحسحن اسحتخدام

ال ِّن َعم ،وتنة نةسرا وبيئترا .
تربية ذوقرن البديعي ،وتعرد نشاطرن اهبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديرن.
-6
 - 7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليرا من الواتبال ومالرا من الحقوق في ححدود سح ِّني وخصحائص
المرحلة التي تمر برا  ،وغرس حب وطنرا  ،واإلخالص لوهة أمرها .
 - 8توليد الرغبة لدي الطالبال في اهزدياد من العلم الناف والعمل الصالح وتدريبرن على اهستةادة من
أوقال الةراغ.
-9

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياترا.

اههداف العامة للتربية اإلسالمية

 - 1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل بي واهنقياد ألحكامي.
 - 2اإليمان بنبوة محمد صلى ل 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 المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالى لعلمحي أن ل م ّطلح
على خةاياها .فري تراقب ل في تمي تح ّركاترا وسكناترا وتسمو بنةسرا إلحى محا قح ّدر ل لرحا
من الكمال .
 - 8ربط تمي العلوم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة التوحيد
 - 1بيان اختصاص ل بحق التشري .
 - 2المحافظة على مبادئ 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 ل واسحتثمار
المسئولية بين يدي ل الخضوع الشامل هلل.
 - 7إشباع الحاتة إلى المعرفة الدينية.
 - 8تكوين اإل نسان 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

التاريخ

للصف ( الثالث المتوسط )
الدروس

من
اهحد
 1443/5/1هـ
اهحد
 1443/5/8هـ

إلى
الخيس
 1443/5/5هـ
الخميس
 1443/5/12هـ

اهثنين
 1443/5/16هـ

الخميس
 1443/5/19هـ

اهحد
 1443/5/22هـ
اهحد
 1443/5/29هـ

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

اهستسقاء باألنواء

الخميس
 1443/6/3هـ

الخميس
 1443/6/10هـ

إتازة منتصف الةصل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ

اهحد
 1443/6/13هـ
اهحد
 1443/6/20هـ

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

تعظيم ل تعالى

اهحد
 1443/6/27هـ

الثالثاء
 1443/6/29هـ

10

اهحد
 1443/7/5هـ
اهحد
 1443/7/12هـ

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

11

الثالثاء
اهحد
 1443/7/19هـ  1443/7/21هــ

1

3
4
5

6
7
8
9

12
13

اهحد
 1443/7/26هـ
اهحد
 1443/8/3هـ

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

الواتب تتاه السحر والسحرة
الكرانة والعرافة واحكامرا
حقيقة التنتيم واحكامي
اهحد اتازة مطولة

أبراج الحظ وعلم النتوم والةلك

ادلة عظمة ل تعالى
اهلحاد
األربعاء والخميس إتازة مطولي

اهستشةاع باهلل تعالى على خلقي
اهسترزاء بالدين
امثلة من اهسترزاء بالدين
األربعاء والخميس إتازة مطولي
اهختبارال

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

2

مالحظال

التوحيد – الصف الثالث متوسط
العنوان  /السحر

رقم الوحدة  /الدرس :الرابعة
المادة  :التوحيد
الصف:الثالث متوسط

أخرى:
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على السحر

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتعرف السحر تبين حكمه وأنواعه .
 oتبين عقوبة الساحر في الدنيا واآلخرة مع االستدالل .
 oتوضح الواجب على الفرد والمجتمع نحو السحر والسحرة .
 oتبين سبل الوقاية من السحر .
 oتحذر من الذهاب إلى السحرة أو اإلعجاب بأعمالهم السحرية .
 oتبين معنى النشرة وحكمها وأنواعها .
 oتوضح الطرق الشرعية لعالج المسحور .

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

السؤال األول  :ما السحر ؟

المراد بالسحر .
أنواع السحر .
عقوبة الساحر في الدنيا واآلخرة .
العالمات التي يعرف بها الساحر .
الواجب علينا تجاه السحر والسحرة .
حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين .
سبل الوقاية من السحر .
تعريف النشرة .
أنواع النشرة .
الطرق الشرعية لعالج المسحور .

المعارف
o
o
o
o
o
o
o
o

األسئلة األساسية :

ستعرف المتعلمات:
المراد بالسحر وأنواعه .
عقوبة الساحر في الدنيا واآلخرة .
العالمات التي يعرف بها الساحر .
الواجب علينا تجاه السحر والسحرة .
حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين .
سبل الوقاية من السحر .
تعريف النشرة وأنواعها .
الطرق الشرعية لعالج المسحور .

السؤال الثاني  :أذكر أنواع السحر .
السؤال الثالث  :ما الواتب علينا تتاه السحر
والسحرة ؟
السؤال الراب  :أعرف النشرة .
السؤال الخامس  :ما أنواع النشرة ؟

المهارات
ستك ون المتعلمات قادرات على:
 oبيان المراد بالسحر وأنواعه .
 oمعرفة عقوبة الساحر في الدنيا واآلخرة .
 oذكر العالمات التي يعرف بها الساحر .
 oبيان الواجب علينا تجاه السحر والسحرة .
 oتحديد حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين .
 oذكر سبل الوقاية من السحر .
 oبيان تعريف النشرة وأنواعها .
 oذكر الطرق الشرعية لعالج المسحور .

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 السحر

أن تحضر الطالبات قصة توضح أنواع السحر .

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

o

o
o

o

مدخل وتمهيد إلثارة انتبااه الطالباات بعارع بعا
األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة
األساسية مع مناقشاة المهماات األدائياة التاي تعمال
على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرع المعرفة والمهارة والخبرة التعليمياة الماراد
إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصاد تحقيقهاا
واحاااادة تلااااو األخاااارى وذلاااا حسااااب إسااااتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد
وواتبباعواوا اماا
عرع اآلية الكريمة  ,قال هللا تعاالى  :ا
سالا ْي امانو
سالا ْي امانا او اماا اكفا اار و
اطينو عا لاى وملْا ِ و
تاتْلوو الشب اي ِ
س ْاح ار او امااا
ااس ال و
اطينا اكفاا وروا ي و اعلو وماونا الن ب ا
اولا ِكانب الشبا اي ِ
أونْااا ِز ال عا لااااى الْ املا اكااا ْي ِن ِب ابا ِبااا ال اهاااا وروتا او اماااا وروتا او اماااا
ان ِمنْ أا اح ٍد احتبى ايق و ا
وال ِإن ب اما نا ْحنو ِفتْناة ٌ فا اال تا ْك فو ْر )
ي و اعلو ام ِ
 ,أ طلب من الطالبات توضيح تعريف السحر وحكمه
وأنواعه .
أقااادم للطالباااات عااارع باااور بوينااات عااان عقوباااة
الساحر في الدنيا واآلخرة مع االستدالل  ,أطلب من
الطالباات قارا ة العارع جيادان ومناقشاة المعلوماات
التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد عقوبة
الساحر في الدنيا واآلخرة مع اال ستدالل مع توضيح
الهدف منه ومبرراته.
أقادم للطالبااات مطويااة عاان معنااى النشاارة وحكمهااا
وأنواعهاااا  ,اطلاااب مااان الطالباااات قااارا ة المطوياااة
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلوماات
التااي وردت بهااا ماان خااالل إسااتيعاب العالقااات بااين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شاامل
عن معنى النشرة وحكمها وأنواعها .
أطلاااب مااان الطالباااات جماااع معلوماااات عااان الطااارق
الشااارعية لعاااالج المساااحور وياااتم ذلااا مااان خاااالل
االساااتعانة بشااابكة االنترنااات أو مااان خاااالل مكتبااااة
المدرسة ,أقدم الطالبات المعلوماات فاي شاكل مقاال
كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطران.
أطلاب ماان الطالبااات كتابااة مقالااة قصاايرة عاان ساابل
الوقاياة ماان الساحر مااع توضاايح الهادف ماان كتابااة
المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة .

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرع بع األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قرا ة المطوية بطريقة علمية صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن فضل
سورتي الفلق والناس باالستعانة بشبكة
االنترنت او من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صغ ير ال يزيد عن عشرين
سطرا ن
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين والمعلمال
ل َو َب َر َكاتُ ُي
س َالمُ َعلَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم تمي ما يخص مادة التوحيد
للةصل الدراسي الثاني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

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

المرفقال
ثالثة 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
+
اثراءال

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 لإلستثمار
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

