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

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

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 - 1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 - 2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 - 3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 - 4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 - 5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفريط.
 - 6تنظيم عالقة المسلم بر ّبه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 - 7إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلبب المسبلم م ّتصبل بباهلل تعبالى لعلمبه أن هللا م ّطلبع علبى خفاياهبا .فهب تراقبب هللا فب يميبع تح ّركاتهبا
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدّر هللا لها من الكمال .
 - 8ربط يميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

أهداف تدريس مادة التوحيد

 - 1بيان اختصاص هللا بحق التشريع.
 - 2المحافظة على مبادئ الدين وتعاليمه.
 - 3محاربة األفكار الهدمة.
 - 4تنمية حب العبادة ف النفس العتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربه.
 - 5تحقيق العبودية الخالصة هلل تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتدار.
 - 6التنفير من الشرك والمعاص واإليمان والرضاء بالقضاء والقدر والتوكل على هللا واستثمار المسئولية بين يدي هللا الخضوع الشامل هلل.
 - 7إشباع الحاية إلى المعرفة الدينية.
 - 8تكوين اإلنسان الصالح بغض النظر عن لونه وينسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسان بطبيعته االنسانيه فقط.
 - 9تعويد الطالبات على االقتداء بالرسول ف يميع أقواله وأعماله.

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثان المتوسط )
مالحظات

الدروس

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الشرك  -الذبح

3

االثنين  1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

الشفاعة والشفعاء يوم القيامة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس  1443/6/3هـ

اقسام الشفاعة

الخميس  1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إيازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

التمائم

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الرقي

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس  1443/7/9هـ

التطير

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

عالج الطيرة وكفارتها

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

الشرك – الطواف والعكوف

االحد ايازة مطولة

معلمة المادة :أ/
.........................................................

الرقية الشرعية

األربعاء والخميس إيازة مطوله

الفال

األربعاء والخميس إيازة مطوله
االختبارات
المشرفة التربوية :
أ................................................/

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراس الثان
إيازة منتصف الفصل الدراس الثان
بداية الدراسة بعد ايازة منتصف الفصل الدراس الثان
بداية إيازة الفصل الدراس الثان

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس  1443/5/5هـ

الشرك – االستعانة واالستعاذة

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
 1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
 1443/08/07هـ 2022/03/10 -م

من

إلى

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط
التحضير وفق استراتيييات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الثالثة

الزمن المتوقع للوحدة

 6أسابيع

الصف

عبادات وقع فيها الشرك
المكون (المحتوى)

األسبوع

الهدف

الحصة
إستر اتييية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

 أن تعرف الطالبة االستعانة
 أن تذ ذ ار الطالب ذذة النذ ذذرع ن ذذيي االسذ ذذتعانة ن ذذيي الذ ذذد ا

 تدوين المالحظات +
⃝

حل المشكالت +

⃝

√

الاستعانة

االستغاثة

البريكتر
⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

√

السبورة
⃝

صور

⃝ √

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

√

الكتاب
⃝

المسيل

⃝ √

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

√

البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝ √

الوايبات المنزلية

أخرى ⃝ ...................:

√

العروض
⃝

أخرى........

االستقراء

 أن تبيي الطالبة االستعانة بادة يجب صرفها هلل حده

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

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

⃝

أخرى ......................
.................................

 أن تحدد الطالبة حكم االستعانة نغير اهلل

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

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 يميع ما يخص مادة التوحيد
للفصل الدراس الثان  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيييات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط اليديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج اليوف

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سيالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
ميلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

+
سيل إنياز المعلمة
+
سيل إنياز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأيوبة برنامج حسن ليميع الفترات
+
اثراءات
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

شرح متميز بالفيديو ليميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج ميانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسييل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس ليميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( س دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على س دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع الس دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع الس دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعيل
اعمال منصة مدرست االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيب "
==========================
الرايح
129000010006086326718
اي بان
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهل
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنس
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك اليزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

المادة  /توحيد ثاني متوسط
----------------------------------------------

الفصل الدراسي الثاني

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

الفصل الدراسي الثاني

المادة  /توحيد ثاني متوسط

0558396119
0505107025

معلمة المادة :أ/
.........................................................

المشرفة التربوية :
أ................................................/

قائدة المدرسة :
أ....................................................../

