 .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
من

إلى

الدروس
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 المالئكة عليهم السالم ـ تابع بُطالن عبادة المالئكة عليهم السالم

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 بمكان يذبح فيه لغير هللا ـ تابع الذبح هلل بمكان 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 االعتكاف والعكوف
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

اختبارات الفصل الدراسي األول

مالحظات

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

بُطالن اآللهة التي تُعبد من دون هللا
عز وجل

المادة

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تعلل الطالبة كل إله عبد
أو يعبد من دون هللا تعالى
فعبادته باطلة.

بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا:
كل إله عبد أو يعبد من دون هللا تعالى فعبادته باطلة؛ ألنه ال يستحق العبادة إال من اتصف
بصفات الكمال المطلق ,وانتقت عنه صفات النقص كلها .وهذا ال يكون إال في إله واحد
هو( :هللا جل وعال) ,أما بقية اآللهة الباطلة التي عبدت وتعبد من دونه في قديم الدهر
وحديثه فال تمتلك شيئا من هذه الصفات ,وال تنتفي عنها صفات النقص ,بل كان صفاتها
بوجه من الوجوه مهما ظهر لبعض الناس أنها كاملة.
الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة:
الصفة األولى :القدرة على الخلق واإليجاد
ش ْيئا ً َوهُ ْم يُ ْخلَقُونَ ".
 -1قال هللا تعالى" :أَيُ ْ
ق َ
ش ِر ُكونَ َما الَ يَ ْخلُ ُ
ق أَفَال تَ َذ َّكرُونَ ".
ق َك َمنْ ال يَ ْخلُ ُ
 -2وقال هللا تعالى" :أَفَ َمنْ يَ ْخلُ ُ
الصفة الثانية :القدرة على النصرة والنفع والضر
سهُ ْم
ستَ ِطيعُونَ لَهُ ْم نَ ْ
 -1قال هللا تعالى في وصف آلهة المشركينَ :والَ يَ ْ
ص ًرا َوالَ أَنفُ َ
صرُونَ
يَن ُ
ع ا ْل ُم ْل َك ِم َّمنْ تَشَا ُء
 -2وقال هللا تعالى" :قُ ْل اللَّهُ َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْل ِك تُؤْ تِي ا ْل ُم ْل َك َمنْ تَشَا ُء َوتَ ْن ِز ُ
َي ٍء قَ ِدير".
َوتُ ِعزُّ َمنْ تَشَا ُء َوتُ ِذ ُّل َمنْ تَشَا ُء بِيَ ِد َك ا ْل َخ ْي ُر إِنَّ َك َعلَى ُك ِّل ش ْ
الصفة الثالثة :أن يكون له الملك الكامل والتصرف المطلق على جميع األشياء
 -1قال هللا تعالىَ " :ذلِ ُك ْم َّ
هللاُ َربُّ ُك ْم لَهُ ا ْل ُم ْل ُك َوالَّ ِذينَ تَ ْدعُونَ ِمنْ دُونِ ِه َما يَ ْملِ ُكونَ ِمنْ
قِ ْط ِمي ٍر "
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
 -2وقال هللا تعالى" :ق ْل ا ْدعُوا ال ِذينَ ز َع ْمت ْم ِمنْ دُو ِن هللاِ ال يَ ْملِكونَ ِمثقا َل ذ َّر ٍة فِي
ش ْر ٍك َو َما لَهُ ِم ْن ُه ْم ِمنْ َ
ظ ِهي ٍر" فاإلله
ال َّ
ض َو َما لَ ُه ْم فِي ِه َما ِمنْ ِ
س َم َوا ِ
ت َوال فِي األَ ْر ِ
الحق هو الذي له الملك كله ,وأما آلهة المشركين التي يدعونها من دون هللا فهي ال
تملك شيئا ألبتة حتى القطمير ,وهو القشرة التي تغطي ظهر نواة التمر ,وال الذرة,
وهي :الهباء الصغيرة في الهواء ال تكاد ترى بالعين.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

أن تسرد الطالبة الصفات
التي يجب توفرها فيمن
يستحق العبادة.

أن تدلل الطالبة من القرآن
الكريم على الصفات التي
يجب توفرها فيمن يستحق
العبادة.

توحيد 2م

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
 أخرى .......
مراجع ودوريات
اسردي الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق العبادة.

مجسمات

األنشطة

التاريخ

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

نشاط ( )1ص11

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عللي كل إله عبد أو يعبد
من دون هللا تعالى
فعبادته باطلة.

 oاالكتشاف واالستقصاء

تعددت معبودات
المشركين من دون هللا
 oالصف الذهني
عز وجل ,اذكري بعضا
منها:
 oالخرائط الذهنية
األنبياء عليهم السالم.
األولياء والصالحون.
 oالتعلم الذاتي
...............................
...............................
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

اسردي الصفات التي
يجب توفرها فيمن
يستحق العبادة.

دللي من القرآن الكريم
على الصفات التي يجب
توفرها فيمن يستحق
العبادة.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي

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

حل األسئلة
+
خرائط 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 طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة

او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك 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 يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي

2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

