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أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفوسه ويتحصن عما يضادها.
أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفوسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظ ا ً وفهم ا ً وتدبر اً وعمالً.
أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظ ا ً وعلم ا ً وعمالً.
أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيق ا ً سليم اً.
أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
أن يحرص المتع لم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
أن يتربى المتعلم على حب األمر ب المعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه ورفاقه.
أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.
أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد 3م والدعوة إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بها.
أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

األهداف الخاصة للمادة


تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.



تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.



اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.



اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.



إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل  -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.



حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الثالث المتوسط )
الدروس

1

االحد  1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

الواجب تجاه السحر والسحرة

2

االحد  1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

الكهانة والعرافة واحكامها

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد  1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

أبراج الحظ وعلم النجوم والفلك

5

االحد  1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

االستسقاء باألنواء

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

تعظيم هللا تعالى

7

االحد  1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد  1443/6/27هـ

الثالثاء  1443/6/29هـ

ادلة عظمة هللا تعالى
االلحاد

9

االحد  1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

االستشفاع باهلل تعالى على خلقه

10

االحد  1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

االستهزاء بالدين

11

االحد  1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

امثلة من االستهزاء بالدين

12

االحد  1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد  1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

حقيقة التنجيم واحكامه
االحد اجازة مطولة

األربعاء والخميس إجازة مطوله

األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

 1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدر اسة 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

التوحيد 3م
اليـوم
المادة/الصف
الواجب تجاه السحر والسحرة.
التاريخ
موضوع الدرس
الحصة
دللي من السنة النبوية على عقوبة الساحر في اآلخرة.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
األحد

أن توضح الطالبة العالمات التي
يعرف بها الساحر.
أن تلخص الطالبة الواجب علينا
تجاه السحر والسحرة.
أن تحدد الطالبة بعض الجهات
المسؤولة التي يمكن االتصال بها
لتبليغهم عن السحرة
والمشعوذيين.
أن تستنبط الطالبة حكم إتيان
السحرة والكهنة والعرافين.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تحذر الطالبة من تصديق
السحرة والكهنة والعرافين.

االثنين

الثالثاء األربعاء

أستهل الدرس بمرجعة سريعة لما ورد في الحصة
العالمات التي يعرف بها الساحر
لمعرفة عالمات الساحر التي تميزه عن غيره أهمية كبيرة ،حيث السابقة من خالل عرض مجموعة من األسئلة حول
إن بعض السحرة يلبسون على الناس ،ويوهمونهم أنهم من
مفهوم السحر وأانواعه وعقوبة الساحر في الدنيا
الرقاة الشرعيين ،ومن عالمات الساحر ما يلي:
واآلخرة حتى يزداد تركيز الطالبات ويتنشط ذلك
 أنه يسأل المريض عن اسمه .واسم أمه.
ذاكراتهن ,ثم أبدا معهن الدرس بأن أطلب من إحدى
التي
ومشكلته
بلده،
 قد يخبر الساحر المريض باسمه ،واسم
الطالبات أن تقوم بقراءة الجزء الخاص بالعالمات التي
جاء من أجلها.
يعرف بها الساحر قراءة جهرية سليمة ومعبرة حيث
 قد يطلب من المريض تزويده بش يء من آثاره المادية مثل:
أتابع معهن قراءتهن وبعد القراءة أناقش الطالبات في ما
مشطه ،أو ثوبه ،أو شعره.
توصلن إليه من خالل القراءة لمعلومات ,ثم أقدم لهن
 إعطاء ما يسمى بالحجاب ،وغالب ما يكتب فيه طالسم،
شرح وتحليال لهذه العالمات.
وهي :كلمات وأسماء غير معروفة ،أو أرقام ،أو خطوط،
أنظم مع الطالبات مسرحية تربوية يكون مضمونها
أو حروف مقطعة ،أو رسوم أو مربعات داخلها كتابة.
التعرف على الواجب علينا تجاه السحر والسحرة على أن
 قراءة شيء من القرآن بصوت مرتفع ،ثم قراءة كالم غير
أقوم بوضع الحوار لهذه المسرحية وأقوم باختيار
مفهوم بصوت منخفض يخفيه عن المريض ،وهذه من
أصحاب
حيلهم للتلبيس على الناس يوهمونهم أنهم من
الطالبات التي يشتركن في هذه المسرحية وأقوم بمتابعة
الرقية الشرعية.
أداء الطالبات لهذا العرض للتأكد من تحقيق األهداف
ً
 إعطاء المريض أشياء يدفنها في األرض ،أو أوراقا يتدخن التربوية والتعليمية التي المرجوة من هذا العمل.
بها.
أنظم مسابقة هادفة بين الطالبات يكون الغرض منها
يأمره
أو
ليذبحه،
حيوان
إحضار
المريض
من
يطلب
 قد
التوصل إلى اإلجابة الصحيحة على النشاط الموضح بعد
بذبحه ،أو يأمره بأن ال يمس الماء لفترة يحددها.
أن أقوم بعرضها عليهن من خالل وسيلة عرض مناسبة
 بعض السحرة يتصلون عشوائ ًي ا ببعض الهواتف،
وأترك لهن المجال للتفكير في المطلوب والوصول لحله
ويوهمون المتصل عليه بأنهم يعرفون عنه بعض
من خالل تعاون الطالبات معا ً بحيث يكون هناك مجال من
المعلومات ،وأن لديه بعض المشاكل ،وأنهم سوف
يساعدونه على حلها ،وما هم إال دجالون يريدون ابتزازه ،المنافسة بين الطالبات للوصول إلى للمطلوب منهن.
فالواجب ترك االنسياق وراءهم ،والحذر من االستجابة لهم.

الخميس

وضحي العالمات التي يعرف
بها الساحر.
لخصي الواجب علينا تجاه
السحر والسحرة.
حددي بعض الجهات
المسؤولة التي يمكن االتصال
بها لتبليغهم عن السحرة
والمشعوذيين.
استنبطي حكم إتيان السحرة
والكهنة والعرافين.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الواجب علينا تجاه السحر والسحرة
 الحذر من السحر بجميع أنواعه؛ لما فيه من الخطورة على
الدين والمجتمع.
 تجنب إتيان السحرة أو االتصال بهم
 الحذر من داللة أحد عليهم للتعامل معهم.
 تحذير الناس من السحر والسحرة.
 مناصحة من يقع في التعامل معهم.
 عند العلم بوجودهم يجب تبليغ الجهات المسؤولة عنهم لرد
كيدهم ،والقضاء على إفسادهم.
عقوبة الساحر في الدنيا
يتولي ولي األمر أو من ينيبه معاقبة الساحر وفق أحكام الشريعة
االسالمية التي كفلت ردع الساحر وكف أذاه وشره عن الناس
عقوبة الساحر في اآلخرة
السحر من الذنوب المهلكة ،فهو يهلك صاحبه في اآلخرة ،وقد قرنه
النبي  بالشرك باهلل تعالى ألنه نوع من أنواعه ،فعقوبة الساحر في
ي  قالَ:
اآلخرة كعقوبة المشرك فعن أبي هُ َر يْ َرة َ رضي هللا عنه أ َّن ال ن َّب َّ
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حكم إتيان السحرة والكهنة والعرافين
إتيان السحرة أنواع:
 إتيانهم مع تصديقهم في العلم بالمغيبات ،أو العمل بما
ي أمرون به من ذبح الذبائح أو االستغاثة بغير هللا؛
فهذا كفر وشرك.والدليل  :قال رسول هللا ( من أتي
كاهن ا ً أو عراف ا ً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي
محمد)
 إتيانهم ح ًب ا في االستطالع والمعرفة ،أو لمجرد الفرجة
والمشاهدة ،فهذا ال يجوز إال مع اإلنكار عليهم.

أختار مجموعة من الطالبات صاحبات األداء المتميز
داخل الفصل حيث أكلفهن بجمع وتنظيم أفكارهن بشكل
جماعى منظم حول حكم إتيان السحرة والكهنة
والعرافين ,ويقمن بكتابة ما توصلن إليه فى شكل نقاط
وأقوم بتنظيمها ووضعها فى شكل لوحة إرشادية تزين
بها جدار الفصل بمعاونة الطالبات حتى يشعرن بقيمة
مجهودهن.
أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ,ثم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها الورقة من خالل
قراءتها عليهن ,ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن
وأعزز الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.
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الواجب

استدلي من السنة النبوية على التحذير من التصديق بالسحر.

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا َوبَ َر َكاتُهُ
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
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 عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
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
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

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
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
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

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

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
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 الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

