تحضير مادة التوحيد ()1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الحالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة واات اهالام والقاليم المرغو الة لالد
الطال ام ليش وا ر ااا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحيالاة وايالين عقيالدتام مالدافعين يناالا ويالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال شرية المزمالة لتطالوير الم تمال اقتحالاديا وا تماييالا واقافيالا مالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى محلحة ال رد وال ماية معالا فاالو ي ت الي محاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما ي ت ي محلحة ال ماية اإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم

حورتين :

أ ) م اشرة  :وذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير م اشرة  :وذلك من خمل القضاء يلالى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لام حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فايلية في ناء م تمعاتام.

ااهداف العامة للتر ية اإلسممية

ميال أ نالاء األمالة شالكل

 -1التخلق أخمق القرآن الكريم والعمل ي واانقياد ألحكامي.
 -2اإليمان ن وة محمد حلى هللا يليي وسلم وإت اع هديي.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطال ام وت حيرهن العقيدة الححيحة.
 -4تعري ان حقيقة دينان حتى تنمو مشايرهن لحب الخير والحمح.
 -5ترويض الن س يلالى مقاومالة األهالواء ال اسالدة مال تنميالة الالدواف ال طريالة مالن غيالر إفالراط وا
ت ريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم ر ّ ي وذلك معرفة العقائد والع ادام.
 -7إنشاء شخحية قواماا المال العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتحل اهلل تعالالى لعلمالي أن هللا م ّطلال
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو ن ساا إلى مالا قال ّدر هللا لاالا
يلى خ اياها .فاي تراقب هللا في مي
ّ
من الكمال .
 -8ر ط مي العلوم األخر

القرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة التوحيد
 -1يان اختحاص هللا حق التشري .
 -2المحافظة يلى م ادئ الدين وتعاليمي.
 -3محار ة األفكار الادمة.
 -4تنمية حب الع ادة في الن س ايت ارها وسيلة هامة لتقوية الحلة ين الع د ور ي.
 -5تحقيق الع ودية الخالحة هلل تعالى وحده واايتزاز اإلسمم وايتناقي قوة واقتدار.
 -6التن ير من الشرك والمعاحي واإليمان والرضالاء القضالاء والقالدر والتوكالل يلالى هللا واسالتامار
المسئولية ين يدي هللا الخضوع الشامل هلل.
 -7إش اع الحا ة إلى المعرفة الدينية.
 -8تكوين اإلنسان الحالح ض النظر ين لوني و نسي ووطني فاإلسمم يخاطب اإلنسان ط يعتالي
اانسانيي فقط.
 -9تعويد الطال ام يلى ااقتداء الرسول في مي أقوالي وأيمالي.

توزي مناج مادة (التوحيد )1
األس وع

التاريخ

( نظام المقررام )
الدروس

من
ااحد
1443/5/1هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ

2

ااحد
1443/5/8هـ

الخميس
1443/5/12هـ

3

ااانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

4

ااحد
1443/5/22هـ

الخميس
1443/5/26هـ

معنى توحيد الر و ية  -من أدلة و ود هللا تعالى  -الرد يلى
منكري و ود هللا تعالى
م اوم توحيد األلوهية  -أهمية توحيد األلوهية

5

ااحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/6/3هـ

األدلة يلى إا ام توحيد األلوهية  -شروط ا إلي إا هللا ()1
شروط ا إلي إا هللا (  - ) 2تعريف الع ادة ومنزلتاا

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

إ ازة منتحف ال حل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ

6

ااحد
1443/6/13هـ

الخميس
1443/6/17هـ

7

ااحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

8

ااحد
1443/6/27هـ

الامااء
1443/6/29هـ

من أنواع الع ادة ( - )1من أنواع الع ادة ( - )2من
أنواع الع ادة ()3
شمولية الع ادة  -قوايد في الع ادة
مناج المسلم في األسماء والح ام مقدمة ومدخل  -معتقد أهل
السنة وال ماية في أسماء هللا تعالى وح اتي  -قوايد في أسماء
هللا وح اتي  -اآلاار السلوكية المترت ة يلى اإليمان أسماء هللا
وح اتي
اآلاار السلوكية المترت ة يلى اإليمان أسماء هللا وح اتي (- )2
الك ر و أقسامي  -الشرك و أقسامي

9

ااحد
1443/7/5هـ

الخميس
1443/7/9هـ

10

ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/16هـ

11

ااحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

1

معنى العقيدة اإلسممية وأركاناا  -أهمية العقيدة اإلسممية -
محادر تلقي العقيدة اإلسممية  -المراد أهل السنة وال ماية

ااحد ا ازة مطولة

األر عاء والخميس إ ازة مطولي
الن اق وأقسامي  -دياء غير هللا تعالى  -السحر وما
يتعلق ي  -ااستازاء الدين
ت ديل الشريعة اإلسممية  -مظاهر الك ار يلى المسلمين
الشاادة للن ي حلى هللا يليي وسلم معناها ولوازماا  -مح ة الن ي
حلى هللا يليي وسلم معناها وحقيقتاا  -يممام مح ة الن ي حلى
هللا يليي وسلم
الناي ين ال لو في الن ي حلى هللا يليي وسلم  -فضل آل ال يم
رض ي هللا ينام
فضل الححا ة رض ي هللا ينام  -و وب لزوم ال ماية وذم
ال رقة  -و وب طاية واة األمر

13

ااخت ارام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للطمب لل حل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتحف ال حل الدراسي الااني
داية الدراسة عد ا ازة منتحف ال حل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
داية إ ازة ال حل الدراسي الااني

مناج أهل السنة وال ماية في تلقي العقيدة  -خحائص أهل
السنة وال ماية
وسطية أهل السنة وال ماية  -أس اب اانحراف ين العقيدة
ووسائل الوقاية
معنى ال دية وأنواياا  -مناج أهل السنة وال ماية في محار ة
ال دع
تعريف التوحيد وأقسامي  -منزلة التوحيد

األر عاء والخميس إ ازة مطولي
12

ممحظام

التوحيد  – 1التعليم الثانوي (نظام المقررات) – ال حل الدراسي األول
العنوان  /العقيدة اإلسالمية

رقم الوحدة  /الدرس :األولى
الصف :التعليم الثانوي
أخرى:
المادة  :التوحيد 1
(نظام المقررات)
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على العقيدة اإلسالمية .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتعرف معنى العقيدة اإلسالمية
 oتبرز أثر العقيدة اإلسالمية على اإلنسان.
 oتحدِّد مصادر العقيدة اإلسالمية من خالل اآليات.
 oتتعرف على المراد بأهل السنة والجماعة.
 oتحدد منهج أهل السنة في تلقي العقيدة اإلسالمية.
 oتستنبط خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة.
 oتستنتج وسطية أهل السنة والجماعة.
 oتصنِّف أقسام أسباب االنحراف.
 oتف ِّرق بين البدع االعتقادية والعلمية.
ِّ
تلخص جهود أهل السنة والجماعة في محاربة البدع.
o

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات :
 معنى العقيدة اإلسالمية وأركانها .
 أهمية العقيدة اإلسالمية .
 مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية .
 المراد بأهل السنة والجماعة.
 منهج أهل السنة في تلقي العقيدة اإلسالمية.
 خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة.
 وسطية أهل السنة والجماعة في باب االعتقاد .
 أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية .
 معنى البدعة وأنواعها .
 منهج أهل السنة والجماعة تجاه البدع.

المعارف
o
o
o
o
o

ستعرف المتعلمات:
معنى العقيدة اإلسالمية .
مصادر العقيدة اإلسالمية من خالل اآليات.
منهج أهل السنة في تلقي العقيدة اإلسالمية.
وسطية أهل السنة والجماعة.
الفرق بين البدع االعتقادية والعلمية.

األسئلة األساسية :
السؤال األول  :ما محادر العقيدة اإلسممية ؟
السؤال الااني  :اذكري أنواع ال دع .
السؤال الاالث  :ما مناج أهل السنة وال ماية ت اه
ال دع الم تدية ؟

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oذكر أثر العقيدة اإلسالمية على اإلنسان .
 oبيان المراد بأهل السنة والجماعة.
 oتوضيح خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة.
 oتحديد أقسام أسباب االنحراف.
 oاستنتاج جهود أهل السنة والجماعة في محاربة
البدع .

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 أهل السنة
والجماعة

أن تحضر الطالبات قصة توضح نشأة أهل السنة
والجماعة.

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 وتمهيدد إلثدارة انتبداه الطالبدات بعدر بعد
األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسدئلة
األساسدية مدع مناقشددة المهمدات األدائيددة التدي تعمددل
على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهدارة والخبدرة التعليميدة المدراد
إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصدد تحقيقهدا
واحدددددة تلددددو األخددددرى وذلدددد حسددددب إسددددتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعدات تعاونيدة وبعدد
عر أهداف الوحدة  ،أطلب من الطالبدات توضديح
معنى العقيدة اإلسالمية وأهميتها .
أقدددم للطالبددات عددر بددور بوينددت عددن أهددل السددنة
والجماعددة ومددنهجهم فددي تلقددي العقيدددة  ،أطلددب مددن
الطالبددات قددرالة العددر جيددداة ومناقشددة المعلومددات
التددي وردت في د فددي محاولددة مددنهن لتوضدديح أهددل
السددنة والجماعددة ومددنهجهم فددي تلقددي العقيدددة مددع
توضيح الهدف من ومبررات .
أقدددم للطالبددات مطويددة عددن االنحددراف عددن العقيدددة
اإلسدددالمية  ،اطلدددب مدددن الطالبدددات قدددرالة المطويدددة
بطريقة عملية مركزة تعتمد علدى تحليدل المعلومدات
التددي وردت بهددا مددن خددالل إسددتيعاب العالقددات بددين
العناوين الرئيسة والفرعية للخدروج بمفهدوم شدامل
عن أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل الوقاية .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عدن البدعدة ويدتم
ذلدد مددن خددالل االسددتعانة بشددبكة االنترنددت أو مددن
خالل مكتبة المدرسة  ،أقدم الطالبات المعلومات في
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراة.
أطلدب مدن الطالبدات كتابدة مقالدة قصديرة عدن مدنهج
أهل السنة والجماعة تجاه البدع مع توضيح الهددف
من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة .

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعر بع األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن
األسئلة
 قرالة المطوية بطريقة علمية
صحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن أهل
السنة والجماعة باالستعانة بشبكة
االنترنت او من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال صغير ال يزيد عن عشرين
سطراة
 توضيح الهدف من كتابة القصة
ومبرراتها

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركات
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع المل عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية
 +المسرد

المرفقات
عرو

بوربوينت لجميع دروس المادة

+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للريا
لمن هم خارج مدينة الريا

والخرج مجانا

يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس

)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكترونيا ة عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل 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  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الريا

يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الريا
2052558759940

اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة
030680161166001

اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنمال
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسي التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

