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األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه،
ويسعى إلى تحقيق اآلتي:













المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
 تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
 تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
 المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة  ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه
المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف  ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية
واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس
بنا ًء على اختيارهت ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من
قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة
وقبول الرأي اآلخر ،في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج  ،واإلخالص في العمل وااللتزام به
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األهداف العامة لمادة التوحيد
.1
.2
.3
.4

إثبات وحدانية هللا ونفي الشرك به عن طريق األدلة المنطقية والبراهين العقليةة واععتقةاد بهةال الوحدانيةة
في الاات والصفات واألفعال.
التصديق بكل ما جاء به الدين من األمور الحسةية والمعنويةة وبمةا أنبرنةا بةه مةن ال يبيةات واهيمةا
تكييف أو تشبيه أو تمثيل .
تثبيت العقيدة اهسالمية الصحيحة لدى الطالبات وبناءها بنا ًء سليماً ناضجاً .

بةه دو

تصفية العقيدة من الخرافات والشرك والبدع وكشفها للتلمياات وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن العقيدة
اهسالمية .

.5

الشعور بعظم أثر العقيدة في تهايب النفوس وإنضاعها ألوامر ربها وتأكيد ذلك األثر بما فعلتةه العقيةدة فةي
نفوس المسلمين األوائل.

.6

تعميق الشعور لدى الطالبات بعظمة هللا وتقديسه والبعد عن كل ما يوجب غضةبه وعقابةه مةن
ومخالفات .

ةرك وبةدع

.7
.8

الشعور بهول الحساب بين يدي هللا يوم القيامة عن كل ص يرة وكبيرة .
التشوق إلى الجنة ونعيمها والخوف والهلع من النار وعاابها والعمل على كل ما يقرب إلى الجنةة ويبعةد عةن
النار.

.9
 .11العمل بمقتضى اهيما واهحسا واعرتقاء بالتلمياة إلى مستوى تقوى هللا في السر والعلن .
 .11الحرص على إنالص العبادة هلل والبعد عن الرياء والسمعة فيها وقيام تلك العبادة كما رع هللا وما أنبةر بةه
رسوله .
تربية الطالب ذات النفس المطمئنة الراضية بقضائه المسلمة ألمرل والمتوكلة عليه .
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األسبوع

التاريخ
من

إلى
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الدروس

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

مفهوم العقيدة اإلسالمية ومصادرها

2
3
4

األحد 1439/1/29
األحد 144 /1/ 6
األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/3
الخميس 1440/1/10
الخميس 1440/1/17

عقيدة أهل السنة والجماعة
االنحراف عن العقيدة اإلسالمية
التوحيد وأقسامه

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

توحيد الربوبية

6

األحد 1440/1/27

الخميس 1440/2/2

مفهوم توحيد األلوهية وأهميته

7

األحد 1440/2/5

الخميس 1440/2/9

األدلة على إثبات توحيد األلوهية وشروطه

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

مفهوم العبادة

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

شمولية العبادة وقواعدها

10

األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/30

منهج المسلم في األسماء والصفات

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

اآلثار السلوكية المترتبة على اإليمان بأسماء هللا تعالى

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

الكفر والشرك والنفاق

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

من نواقض التوحيد

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

حقوق النبي 

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

17+16

األحد 1440/4/9

الخميس 1440/4/20

فضل آل البيت والصحابة 
لزوم الجماعة وذم الفرقة
االختبارات

مالحظات
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مسرد تحضير مادة التوحيد
اليوم

التاريخ

األحد

14 / /هة

اعثنين

14 / /هة

الثالثاء

14 / /هة

األربعاء

14 / /هة

الخميس

14 / /هة

معلمة المادة

..............

الصف

الحصة

المشرفة التربوية

..............

عنوا

الدرس

التوقيع

مديرة المدرسة

..............
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الدرس

الدرس الثاني  :أهمية العقيدة اإلسالمية

اليوم

التمهيد

حوار بين المعلمةة والطالبات عن معنى العقيدة اإلسالمية وأهميتها .

التاريخ

المواد
والوسائل

الكتاب المدرسي – السبورة – باوربوينت  -أقالم

الحصة -
الفصل

األهداف السلوكية

يتوقع من الطالبة بعد الدرس
أن -:

-

استراتيجية التدريس
فرز المفاهيم  +أعواد المثلجات  +التدريس
التبادلي  +القبعات الست  +المسابقات  +أسئلة
البطاقات فكر ،زواج ،شارك  +البطاقات
المروحية  +الرؤوس المرقمة & أخرى ...

المحتوي التعليمي واعجراءات واألنشطة

التقويم

أقوم بإجراء عصف ذهني للطالبات حول عنوان الدرس والمقصود به .

 أن توضح الطالبة أهمية
العقيدة اإلسالمية .

 أن تدلل الطالبة من القرآن
والسنة على أهمية العقيدة
اإلسالمية .

 أن توضح الطالبة العالقة بين
العقيدة اإلسالمية واالستقامة

على دين هللا تعالى .

الواجب:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

أهمية العقيدة اإلسالمية :
العقيدة اإلسالمية هي األصل واألساس لدين اإلسالم واألحكام الشرعية كلها متفرعة من هذا الفرع .
تصحيح العقيدة هو مفتاح دعوة الرسل عليهم السالم فما من رسول إال وقد بدأ بإصالح عقائد قومه
.
العلم بالعقيدة من أشرف العلوم وأعظمها وأعالها .
العقيدة اإلسالمية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الطمأنينة واألمن للمتمسكين بها .
العقيدة اإلسالمية سبب النصر والعزة والغلبة .
هي حبل هللا المتين وهي السبيل لجمع المسلمين

س :1وضحي أهمية
العقيدة اإلسالمية .

س :2دللي من القرآن
والسنة على أهمية العقيدة
اإلسالمية .
س :3ما العالقة بين
العقيدة اإلسالمية
واالستقامة على دين هللا
تعالى ؟
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األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص
تحاضير مواد نظام المقررات
بطرق التحضير الحديثة
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +بنائي باالستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +خماسي
مع عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة
+
خرائط ومفاهيم
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التوصيل للرياض والخرج مجانا
المستعجل  24ساعة) بقيمة  50لاير ( التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس
 :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
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0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
لاير  50سعر المادة على سي دي
لاير  20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير  80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير  120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
للفيدكس المستعجل لاير  50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية
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وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
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البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

