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

..............................................

المادة  /توحيد أول متوسط

أهداف التعليم في المملكة

 - 1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهاات والقايا المرغو اة لادط اللاالب ليرااوا ر ااالا  -أو نساا فااهمي لادورها فال الحيااة
واعي

عقيدتها مدافعي عنها وعاملي فل ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.

 - 2توفير الكوادر الاررية الالزمة لتلوير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا ما يخدم خلط التنمية اللموحة فل المملكة ويدفع هذه الخلط م نجاح إلى نجاح.
 - 3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو ياتغل مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليماا اافياا مفيادا لذاتاه اماا ياتغال مصالحة الجماعاة اإلفاادة مماا يتعلماه
األفراد لتلوير المجتمع صورتي :
أ ) مااشااااااااااااااااااارة و لاااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااااا

خااااااااااااااااااااالل اإلساااااااااااااااااااهام فاااااااااااااااااااال اإلنتااااااااااااااااااااا والتنميااااااااااااااااااااة .

ب ) غير مااشرة و ل م خالل القضا على األمية ونرر الوعل
ودورا أاثر فاعلية فل نا مجتمعاتها .

لدط ميع أ نا األمة ركل يضم لها حياة واعية مستنيرة

المادة  /توحيد أول متوسط

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
- 10

تمكي العقيدة اإلسالمية فل نفس اللالاة و علها ضا لة لسلواها وتصرفاتها وتنمية محاة هللا وتقواه وخريته فل قلاه.
تزويدها الخارات والمعارف المالئمة لسنه حتى تلا األصول العامة والماادئ األساسية للثقافة والعلوم.
ترويقها إلى الاحث ع المعرفة وتعويدها التأمل العلمل.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدط اللالاة وتعهدها التو يه والتهذيب.
تر يتها على الحياة اال تماعية اإلسالمية التل يسودها اإلخا والتعاون وتقدير التاعة وتحمل المسؤولية.
تدرياها على خدمه مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التل تنتمل إليها واستئناف السير فل طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع وقتها فل القرا ة المفيدة واستثمار فراغها فل األعمال النافعة وتصريف نراطها ما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقوية وعل اللالاة لتعرف – قدر سنه – ايف ت وا ه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والماادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلل هذه المرحلة م مراحل الحياة .

المادة  /توحيد أول متوسط

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 - 1التخلق أ خالق القرآن الكريا والعمل ه واالنقياد ألحكامه .
 - 2اإليمان ناوة محمد صلى هللا عليه وسلا وإتااع هديه .
 - 3تنمية الناحية الدينية والروحية لدط اللالاات وتاصيره
 - 4تعريفه

العقيدة الصحيحة.

حقيقة دينه حتى تنمو مراعره لحب الخير والصالح.

 - 5ترويض النفس على مقاومة األ هوا الفاسدة مع تنمية الدوافع الفلرية م غير إفراط وال تفريط.
 - 6تنظيا عالقة المسلا ر ّه و ل

معرفة العقائد والعاادات.

 - 7إنراا شخصاية قوامهااا المثال العلياا و ل ا ألن قلاب المسالا مت ّصاال ااهلل تعاالى لعلمااه أن هللا ملّلاع علاى خفاياهااا .فهال تراقاب هللا فاال مياع تح ّرااتهااا
وس كناتها وتسمو نفسها إلى ما ق ّدر هللا لها م الكمال .
 - 8ر ط ميع العلوم األخرط القرآن الكريا .

المادة  /توحيد أول متوسط

أهداف تدريس مادة التوحيد

 - 1يان اختصاص هللا حق الترريع.
 - 2المحافظة على ماادئ الدي وتعاليمه.
 - 3محار ة األفكار الهدمة.
 - 4تنمية حب العاادة فل النفس العتاارها وسيلة هامة لتقوية الصلة ي العاد ور ه.
 - 5تحقيق العاودية الخالصة هلل تعالى وحده واالعتزاز اإلسالم واعتناقه قوة واقتدار.
 - 6التنفير م الررك والمعاصل واإليمان والرضا

القضا والقدر والتوال على هللا واستثمار المسئولية ي يدي هللا الخضوع الرامل هلل.

 - 7إشااع الحا ة إلى المعرفة الدينية.
 - 8تكوي اإلنسان الصالح غض النظر ع لونه و نسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسان لايعته االنسانيه فقط.
 - 9تعويد اللالاات على االقتدا

الرسول فل ميع أقواله وأعماله.

المادة  /توحيد أول متوسط

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس  1443/5/5هـ

خلر الررك

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الحذر م الررك

3

االثنين  1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الررك فل األلوهية

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس  1443/6/3هـ

حماية النال صلل هللا عليه وسلا للتوحيد

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

الهداية أنواعها  -أساا ها وموانعها

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الهداية أنواعها  -أساا ها وموانعها

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

الررك فل الر و ية
االحد اجازة مطولة

نتائج التوحيد فل الدنيا
األربعاء والخميس إجازة مطوله
نتائج التوحيد فل الدنيا
نتائج التوحيد فل الدنيا واآلخرة
نتائج التوحيد فل الدنيا واآلخرة
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
بد اية 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

المادة  /توحيد أول متوسط
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الدرس :
موضوع الدرس
اليوم

التاريخ

العاشر

األسبوع

الزمن المتوقع للدرس

الحصة

خطر الشرك
الهدف

المكون (المحتوى)

المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

 أن تستدل الطالبة على أن الشرك أعظم الذنوب
خطر الشرك

 الرؤوس المرقمة
 +األلعاب

 أن تعرف الطالبة الظلم

واأللغاز+الكرسي

 أن تذكر الطالبة أنواع الظلم

الساخن

 أن تدلل الطالبة الشرك ال يغفره اهلل تعالى

أخرى ...................:

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

المادة  /توحيد أول متوسط

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب ار اكاتُ ُه
س االمُ 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 عبدَّللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات

المادة  /توحيد أول متوسط

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

المادة  /توحيد أول متوسط

+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

المادة  /توحيد أول متوسط

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

المادة  /توحيد أول متوسط

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

يمكنكا طلب دوسيه التحضير الخاص المادة رعار الرؤية والوزارة قيمة  50لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

المادة  /توحيد أول متوسط

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا

المادة  /توحيد أول متوسط

8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185

المادة  /توحيد أول متوسط

---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001

المادة  /توحيد أول متوسط

اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

المادة  /توحيد أول متوسط

0558396004
0558396119
0505107025

