 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل
شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ
الدخيلة.
 .11عداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

 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.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التوحيد الصف التاني المتوسط
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد1439 / 12\ 22

الخميس 1439/ 12 / 26

2

األحد1439 /12 / 29

الخميس 1440 / 1 / 3

3

األحد 1440 / 1 / 6

الخميس 1440 / 1 / 10

4

األحد 1440 / 1 / 13

الخميس 1440 / 1 / 17

5

األحد1440 / 1 / 20

الخميس 1440 / 1 / 24

بُطالن عبادة األولياء والصالحين ـ تابع بُطالن عبادة األولياء والصالحين

6
7
8

األحد 1440 / 1 / 27
األحد 1440 / 2 / 5
األحد 1440 / 2 / 12

الخميس 1440 / 2 / 2
الخميس 1440 / 2 / 9
الخميس1440 / 2 / 16

االستعانة ـ تابع االستعانة
االستعاذة ـ تابع االستعاذة
الذبح ـ تابع الذبح

9

األحد 1440 / 2 / 19

الخمي 1440 / 2 / 23

الذبح هلل بمةان يذبح فيه لغير هللا ـ تابع الذبح هلل بمةان يذبح فيه لغير هللا

10

األحد 1440 / 2 / 26

الخمي 1440 / 2 / 30

11

األحد 1440 / 3 / 3

الخميس 1440 / 3 / 7

12

األحد 1440 / 3 / 10

الخمي 1440 / 3 / 14

الطواف ـ االعتةاف والعةوف
الشفاعة ـ الشفعاء يوم القيامة
أقسام الشفاعة ـ تابع أقسام الشفاعة
الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ـ تابع الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ـ اإلخالص هلل عز
وجل

13

األحد 1440 / 3 / 17

الخميس1440 / 3 / 21

تابع اإلخالص هلل عز وجل ـ الرياء وخطره ـ تابع الرياء وخطره

الخمي 1440 / 3 / 28
الخميس 1440 / 4 / 6
الخميس 1440 / 4 / 20

أثر الرياء على العمل وعالجه ـ تابع أثر الرياء على العمل وعالجه
إرادة الدنيا بعمل اآلخرة ـ تابع إرادة الدنيا بعمل اآلخرة

14
األحد 1440 / 3 / 24
15
األحد 1440 / 4 / 2
 17+16األحد 1440 / 4 / 9

بُطالن اآللهة التي تُعبد من دون هللا عز وجل ـ تابع بُطالن اآللهة التي تُعبد من دون هللا عز
وجل
بُطالن عبادة األنبياء عليهم السالم ـ بُطالن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم
بُطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ـ تابع بُطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه
وسلم
بُطالن عبادة المالكئةة عليهم السالم ـ تابع بُطالن عبادة المالكئةة عليهم السالم

اختبارات الفصل الدراسي األول

مالحظات

التوحيد 2م ف1
ُبطالن اآللهة التي ُتعبد من دون هللا عز وجل
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة



تقديم المعلومات المتوافرة عن
معبودات المشركين من دون هللا
عز وجل ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.



تحديد أهداف المناقشة حول
الصفات التي يجب توفرها فيمن
يستحق العبادة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.









الواجب المنزلي :حل تدريبات كتاب النشاط5( .دقائق)

دور المتعلمة


التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(معبودات المشركين من دون
هللا عز وجل) ،وتحديد
معطياتها ،ووضع التكليفات
واإلرشادات ،والوقت المخصص
لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.



التناقش الجاد حول الصفات التي
يجب توفرها فيمن يستحق
العبادة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.








الزمن

21د

21د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

صنفي معبودات
المشركين من دون
هللا عز وجل.

حددي الصفات
التي يجب توفرها
فيمن يستحق
العبادة.

السالم عليةم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لةم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
) خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +استراتيجيات حديثة  +بناكئي  +التعلم النشط  +بطاقات تخطيط الدروس (
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لةل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لةل درس
+
أوراق عمل لةل درس
+
سجل إنجاز المعلمة

+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
خراكئط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
___________________________________________________________________
لاير  = 60طباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 30طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير

 :لحجز طلبةم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلةترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمةنةم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملةة يمةنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمةنةم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المةتبات الراغبين في أن يةونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

