اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

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

أهداف التعليم في المملكة

 - 1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيددة واتجااادات والقديل المرغ لدة لددال اليدالو لي د ا رجداتا  -أو نسدا فداامي لددورال فدل الحيداة،
واعي لعقيدجهل مدافعي عنها وعاملي فل ض ئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 - 2ج فير الك ادر ال رية الالزمة لتي ير الماتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لما يخدم خيط التنمية اليم حة فل المملكة ويدفع اذه الخيط م نااح إلى نااح.
 - 3الحرص على مصلحة الفرد والاماعة معا  ،فه ي تغل مصلحة الفرد م خالل جعليمد جعليمدا فافيدا مفيددا لذاجد  ،فمدا ي تغدل مصدلحة الاماعدة لاإلفدادة ممدا يتعلمد
األفراد لتي ير الماتمع لص رجي :
أ ) م اشدددددددددددددددددددددددرة و لددددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددددد خدددددددددددددددددددددددالل اإلسدددددددددددددددددددددددهام فدددددددددددددددددددددددل اإلنتدددددددددددددددددددددددا والتنميدددددددددددددددددددددددة .
و ) غير م اشرة و ل م خالل القضا على األمية  ،ون ر ال عل لدال جميع ألنا األمة ل كل يضم لهل حياة واعية مستنيرة
ودورا أفثر فاعلية فل لنا ماتمعاجهل .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة
-1
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- 10

تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
تزويدها بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه  ،حتى تلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
تشويقها إلى البحث عن المعرفة ،وتعويدها التأمل العلمي.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربيتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
تدريبها على خدمه مجتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة  ،واستثمار فراغها في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطها بما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقوية وعي الطالبة لتعرف – بقدر سنه – كيف تواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة .

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 المسب لم م ّتصبل ببات تعبالى لعلمبه أن هللا م ّطلبع علبى خفاياهبا .فهبي تراقبب هللا فبي جميبع تح ّركاتهبا
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدّر هللا لها من الكمال .
 - 8ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة التوحيد

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

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول المتوسط )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

خير ال رك

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس  1443/5/12هـ

الحذر م ال رك

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس  1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس  1443/5/26هـ

ال رك فل األل اية

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

حماية الن ل صلل هللا علي وسلل للت حيد

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 أن اعها  -أس الها وم انعها

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس  1443/6/24هـ

الهداية أن اعها  -أس الها وم انعها

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء  1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

نتائج الت حيد فل الدنيا

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس  1443/7/16هـ

نتائج الت حيد فل الدنيا واآلخرة

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

ال رك فل الرل لية
االحد اجازة مطولة

نتائج الت حيد فل الدنيا
األربعاء والخميس إجازة مطوله

نتائج الت حيد 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
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

موضوع الدرس

خطر الشرك

الصف

األول المتوسط

أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة

التوحيد

المفردات الجديدة

الشرك أعظم الذنوب  -الشرك أعظم
أنواع الظلم  -أنواع الظلم  -الشرك ال
يغفره هللا تعالى

الحصة

○حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما خطر الشرك ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تستدل الطالبة على أن
الشرك أعظم الذنوب

إجراءات التعليم و التعلم

تقويم الهدف

استدلي على أن الشرك
أعظم الذنوب

أن تعرف الطالبة الظلم
الشرك أعظم الذنوب :
الشرك أعظم الذنوب والدليل على ذلك:قول هللا تعالى في وصايا لقمان (يا بني ال
أن تذكر الطالبة أنواع الظلم
تشرك بات إن الشرك لظلم عظيم )
الشرك أعظم أنواع الظلم :
الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه
أنواع الظلم :
 - 1ظلم اإلنسان نفسه
أن تدلل الطالبة الشرك ال يغفره  - 2ظلم اإلنسان غيره من إنسان أو حيوان
هللا تعالى
ال يغفر هللا تعالى لمن مات مشر ًكا
من أشرك بات فله حاالن  :أين يتوب من الشرك قبل موته توبة صحيحة فهذا
يتوب هللا عليه أو يموت على الشرك وهذا ال يغفر هللا له
الذنوب التي دون الشرك
من مات على الشرك دخل النار
ال ينفع مع الشرك عمل
الشرك افتراء عظيم
الشرك ضالل بعيد
مراتب المشركين والعصاة

التقويم الختامي

اليوم
التاريخ

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

تقويم الدرس بالكتاب

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 أمهببد للببدرس بمناقشبببة الطالبببات حبببول
عرفي الظلم
خطورة الشرك

 أعبببرض أمبببام الطالببببات تعريبببف الظلبببم اذكري أنواع الظلم
وأناقش التعريف معهم
 أعرض امام الطالبات من خالل الوسائل
المناسبة أنواع الظلم
 أتنبباول مببع الطالبببات مببن خببالل الشببرح
والحببوار األدلببة علببى أن الشببرك ال يغفببره
هللا تعالى

 أراعببي توزيببع المشبباركات علببى جميبببع
الطالبات
 أتناول األنشطة مع الطالبات

الواجب المنزلي

حل اسئلة الكتاب

دللي الشرك ال يغفره هللا
تعالى

األخ ة المعلمي والمعلمات
هللا او ال ار افا ُج ُ
س اال ُم اعلاي ُك ْل اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن جقدم لكل جميع ما يخص مادة الت حيد
للفصل الدراسل الثانل  1443اـ
جحضير  +ج زيع  +أاداف

أن اع التحاضير
وحدات م روع المل ع دهللا  +اليريقة ال نائية  +اتستراجيايات الحديثة  +مسرد  +التعلل الن ط الاديد  +ليافات جخييط الدروس +
الا ف
نم

المرفقات
ثالثة عروض ل ر ل ينت مختلفة لكل درس
+

فتاو اليال ة و دليل المعلم
+
ساالت التق يل والمهارات حسب نظام ن ر
+
مالدات اخت ارات متن ع
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سال إنااز المعلمة
+
سال إنااز اليال ة
+
حل أسئلة الكتاو

+
خرائط ومفاايل
+
أسئلة وأج لة لرنامج حس لاميع الفترات
+
اثرا ات

شرح متميز لالفيدي لاميع دروس المنهج

الت صيل للرياض والخر ماانا
لم ال خار مدينة الرياض يضاف قيمة اترسالية  50لاير للفيدفس
(م  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكل فذل جسايل اليلب
إلكترونيا ا ع طريق الرالط

www.mta.sa/c
فذل يمكننا الت صيل ع اتيميل او الفيدفس لاميع مدن المملكة
حسب طل كل ( سل دي _ ط اعة مل نة _ ط اعة عادية)
ايميل الم يعات
T@mta.sa
سعر المادة على سل دي  20لاير
سعر المادة ع طريق اتيميل  20لاير
سعر المادة مع السل دي ط اعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السل دي ط اعة مل نة  60لاير
لم ال خار مدينة الرياض يضاف قيمة اترسالية  50لاير للفيدفس المستعال
اعمال منصة مدرستل اتس ع ال احد  60لاير س عة اساليع  400لاير

يمكنكل طلب دوسي التحضير الخاص لالمادة ل عار الرؤية وال زارة لقيمة  50لاير

وانا أرقام حسالات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسالات لن ك لإسل "سعد ع دالرحم العتي ل"
==========================
الراجحل
129000010006086326718
اي لان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال ن األالل

21065828000106
اي لان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------لن سام ا
8001852539
اي لان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------لن الرياض
2052558759940
اي لان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال ن السع دي الفرنسل

K2213000185
اي لان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------لن ال الد
900127883010006
اي لان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال ن السع دي لإلستثمار
0101001926001
اي لان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------لن الازيرة

030680161166001
اي لان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------لن اتنما
68202882885000
اي لان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للت اصل ع ر ال اجس أو اتجصال جليف نيا على احدي اترقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

