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أْ ٠ؼّك اٌّزؼٍُ أطٛي اٌؼم١ذح اٌظؾ١ؾخ فٔ ٟفظٗ ٠ٚزؾظٓ ػّب ٠ؼبد٘ب.
أْ ٠ذرن اٌّزؼٍُ صّزاد اإلّ٠بْ ثبهلل ِٚالئىزٗ ٚوزجٗ ٚرطٍٗ ٚاٌ َٛ١ا٢خز ٚاإلّ٠بْ ثبٌمذر .
أْ ٠ؼّك اٌّزؼٍُ ِؾجخ اإلطالَ فٔ ٟفظٗ ٠ٚذرن أْ اٌزّظه ثٗ ٠ؾمك اٌظؼبدح ف ٟاٌذار.ٓ٠
أْ ٛ٠صك اٌّزؼٍُ طٍزٗ ثىزبة هللا رالٚحً ٚؽفظب ً ٚفّٙب ً ٚرذثزاً ٚػّالً.
أْ ٛ٠صك اٌّزؼٍُ طٍزٗ ثبٌظٕخ إٌج٠ٛخ لزاءحً ٚؽفظب ً ٚػٍّب ً ٚػّالً.
أْ ٠ززث ٝاٌّزؼٍُ ػٍِ ٝؾجخ هللا ٚرمٛاٖ ٚخش١زٗ ف ٟلٍٛثٕٗ٠ٚ ,مبد ٌشزػٗ ثزػب ٚرظٍ.ُ١
أْ ٠ززث ٝاٌّزؼٍُ ػٍِ ٝؾجخ اٌزطٛي طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١طٍُ ٚرٛل١زٖ٠ٚ ,ؼزف ؽمٛلٗ٠ٚ ,زأط ٝثٗ.
أْ  ّٟٕ٠اٌّزؼٍُ ِؾجزٗ ٚإلزذاءٖ ثبٌظؾبثخ رػ ٟهللا ػٕٚ ُٙاٌزبثؼ ٌُٙ ٓ١ثئؽظبْ ٠ٚؼزف ؽمٛل.ُٙ
أْ ٠ؼّك اٌّزؼٍُ ػم١ذح اٌٛالء ٚاٌجزاء فٔ ٟفٛطٗ.
أْ ٠ىزظت اٌّزؼٍُ ِٕبػخ ػذ اٌزمٍ١ذ ٚاٌزشجٗ إٌّ ٟٙػٕٗ ٠ٚؾذر اٌّؤصزاد اٌّفظذح ٌٍذٚ ٓ٠اٌخٍك.
أْ ٠زشٚد اٌّزؼٍُ ثمذر ِٕبطت ِٓ األؽىبَ اٌشزػ١خ٠ٚ ,زؼزف ِٓ خالٌٙب ػٍ ٝثؼغ ؽىُ اٌزشز٠غ.
أْ ٠طجك اٌّزؼٍُ اٌؼجبداد ٚاألؽىبَ اٌشزػ١خ رطج١مب ً طٍّ١بً.
أْ ٠ؤوذ اٌّزؼٍُ اؽززاِٗ ٌشؼبئز اإلطالَ ٚأؽىبِٗ ٚاألِبوٓ اٌّمذطخ.
أْ ٠ظزضّز اٌّزؼٍُ أٚلبرٗ ثبٌٕبفغ اٌّف١ذ.
أْ ٠زؾٍ ٝاٌّزؼٍُ ثبألخالق اٌؾّ١ذحٍ٠ٚ ,زشَ ا٢داة اٌشزػ١خ ف ٟعّ١غ شؤ.ٗٔٚ
أْ ٠ؾزص اٌّزؼٍُ ػٍ ٝاالٌزشاَ ثّمِٛبد اٌشخظ١خ ٠ٚززث ٝػٍ ٝاالػزشاس ثٙب.
أْ ٛ٠عٗ اٌّزؼٍُ ِٚ ٌٗٛ١ؽبلبرٗ ٚلذرارٗ ٚعٙخ طبٌؾخ.
أْ ٠ذرن اٌّزؼٍُ ِىبٔخ اٌؼًّ ٚأّ٘١زٗ ف ٟاإلطالَ.
أْ ٠ؾزص اٌّزؼٍُ ػٍ ٝاإلفبدح ِٓ إٌّغشاد اٌّؼبطزح ٚفك اٌؼٛاثؾ اٌشزػ١خ.
أْ ٠ززث ٝاٌّزؼٍُ ػٍ ٝؽت األِز ثبٌّؼزٚف ٚإٌ ٟٙػٓ إٌّىزٚ ,ثش رٚػ اٌزٕبطؼ فّ١ب ثٚ ٕٗ١رفبلٗ.
أْ ٠مذر اٌّزؼٍُ اٌؼٍّبء٠ٚ ,ؼزف ِىبٔزٚ ُٙؽمٛل.ُٙ
أْ ٠ؼزف اٌّزؼٍُ أؽىبَ اٌغٙبد ف ٟطج ً١هللا.
أْ ٠ؼزبد اٌّزؼٍُ اٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٚاٌّّزٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ.
أْ ٕ٠شأ اٌّزؼٍُ ػٍ ٝاؽززاَ األطزح٠ٚ ,ؼزف ِىبٔزٙب ٚؽمٛلٙب ِٚظئ١ٌٛزٗ فٙ١ب.
أْ ٠زٛعٗ اٌّزؼٍُ إٌ ٝاٌزفىز ٚاٌزأًِ ف ٟاٌىِٚ ْٛب فِ ِٓ ٗ١خٍٛلبد٠ٚ ,ذرن ٔؼُ هللا ػٍ٠ٚ ٗ١شىزٖ ػٍٙ١ب ٠ٚؾظٓ
اطزخذاِٙب.
أْ ٠ؼزف اٌّزؼٍُ ِىبٔخ اٌٍّّىخ اٌؼزث١خ اٌظؼٛد٠خِٚ ,ب رزّ١ش ثٗ ِٓ ؽٍّٙب را٠خ اٌزٛؽ١ذ ٚاٌذػٛح إٌٚ ,ٗ١رػب٠خ
اٌؾزِ ٓ١اٌشز٠ف.ٓ١
أْ ٠ذرن اٌّزؼٍُ أّ٘١خ اٌٍغخ اٌؼزث١خِٚ ,ىبٔزٙب ف ٟاٌذ٠ٚ ,ٓ٠ؼزش ثٙب ٠ٚؾزص ػٍ ٝاٌزشاَ اٌزؾذس ثٙب.
أْ ٠زؼزف اٌّزؼٍُ ػٍ ٝثؼغ خظبئض د ٓ٠اإلطالَ.
أْ ٠ؼزف اٌّزؼٍُ خظبئض أِخ اإلطالَ٠ٚ ,ؼّك شؼٛرٖ ثبالٔزّبء إٌٙ١ب ٚاالػزشاس ثٙب.
أْ ٠ىزظت اٌّزؼٍُ ِٙبراد االرظبي ٚاٌزفى١ز اٌؼٍّ ٟإٌّبطت ٌظٕٗ.

 )1تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 )2تنشئئ ة المئئتعلم علئئى اإليمئئان بئئا واونقيئئاد لئئه واإليمئئان بالرسئئ والمال ئئة
وال تب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 )3اإليمان بأن

وحده حق التشريع ليتربى وينشئأ المئتعلم علئى نبئ ئ األف ئار

والخرافات والم اهب المنافية لإلسالم.
 )4اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 )5إبعاد المئتعلم عئن ئ مئا يوقعئه فئك الشئر -والعيئا بئا  -ألن هللا و يغفئر أن
يشر معه أحد ا نا ً من ان.
 )6حث المتعلم وتعويئده علئى اإلقتئداء بالرسئو هللائلى هللا عليئه وسئلم فئك عميئع
أقواله
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ربثغ ٔظجخ إٌؼُ إٌ ٝإٌفض
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ِالؽظبد

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل
اٌزبر٠خ

اٌَٛ١

اٌظف

َٖ

اٌؾظخ

اٌّبدح

اٌزٛؽ١ذ

اٌّىزظجبد اٌظبثمخ:
ِ ب اٌّمظٛد ثبٌمذر؟
الموضوع :القضاء والقدر

رقم الوحدة :الوحدة األولى
أهداف الوحدة
 أْ رج ٓ١اٌطبٌجخ ؽىُ اإلّ٠بْ ثبٌمذر.
 أْ رشزػ اٌطبٌجخ ِزارت اإلّ٠بْ ثبٌمذر.

تاب الطالب
ٔشبؽ ص ٖٔ
ٔشبؽ ص ٗٔ

 أْ رٛػؼ اٌطبٌجخ أّ٘١خ اٌظجز ػٍ ٝألذار هللا.

ٔشبؽ ص ٘ٔ

 أْ رؼذد اٌطبٌجخ ِزارت إٌبص ؽبي اٌّظ١جخ.

ٔشبؽ ص ٔٙ

 أْ رظزٕجؾ اٌطبٌجخ طٛراً ِٓ ِظب٘ز ػذَ اٌزػب
ثبٌمذر.
 أْ رّ١ش اٌطبٌجخ ث ٓ١االطزؼّبي اٌغبئش ٚإٌّّٛع
ٌىٍّخ (ٌ.)ٛ
 أْ رظزذي اٌطبٌجخ ػٍ ٝؽىُ اطزؼّبي وٍّخ (ٌ.)ٛ
التهي ة

استراتيعيات
التدريس الحديثة

ٔ شبؽ رلُ

 اٌؾٛار ٚإٌّبلشخ

 ؽذس ٚالؼٟ

 ؽً ِشىالد

لظخ:

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٔٚ

 ؽزػ ِشىٍخ

 االطزىشبف

 لزاءح ٔض ِٓ

 االطزمظبء

ِزعغ:

 رّض ً١األدٚار

 ػزع طٛر

 اٌمظخ

ِ شب٘ذح فٍُ١

 اٌخزائؾ اٌذٕ٘١خ

رؼٍ:ّٟ١

 اٌزؼٍُ ثبٌٍؼت

ِ ذخً ربر٠خٟ

 أخزٜ

ٔشبؽ ص ٕٓ
ٔشبؽ ص ٕٕ
ٔشبؽ ص ٕ٘
الوسا

التعليمية

 وزبة اٌطبٌجخ  /وزبة
إٌشبؽ
 أعٙشح اٌؼزع
 شفبف١بد
 عٙبس رظغً١
ِ زاعغ ,طؾف
ِ غظّبد
 ػٕ١بد
ٌٛ ؽبد ٚرطِٛبد
 ف ٍُ١رؼٍّٟ١
 أخزٜ

 أخزٜ

أس لة التقويم
تاب النشاط
ٔشبؽ طفٟ
ِ ب ؽىُ اإلّ٠بْ ثبٌمذر؟
ٔشبؽ طفٟ
 اشزؽِ ٟزارت اإلّ٠بْ ثبٌمذر.
ٚ ػؾ ٟأّ٘١خ اٌظجز ػٍٝ
ٔشبؽ طفٟ
ألذار هللا.
 ػذدِ ٞزارت إٌبص ؽبي
ٔشبؽ طفٟ
اٌّظ١جخ.
 اطزٕجط ٟطٛراً ِٓ ِظب٘ز
ٔشبؽ طفٟ
ػذَ اٌزػب ثبٌمذر.
١ِ ش ٞث ٓ١االطزؼّبي اٌغبئش
ٔشبؽ طفٟ
ٚإٌّّٛع ٌىٍّخ (ٌ.)ٛ
 اطزذٌ ٟػٍ ٝؽىُ اطزؼّبي
ٔشبؽ طفٟ
وٍّخ (ٌ.)ٛ
أساليب
مهارات التف ير
التقويم و أدواته
ػٍّ١بد اٌؼٍُ األطبط١خ:
 اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ
 اٌّالؽظخ
 اٌزظٕ١ف
 ػٍ ٝاألداء
 اٌم١بص
 االطزٕزبط
 اٌزٛاطً
 ػاللبد األرلبَ
 أخزٜ
ػٍّ١بد اٌزفى١ز اإلثذاػ  :ٟاٌّالؽظخ
 اٌطاللخ
 طٍُ اٌزمذ٠ز
 اٌّزٔٚخ
 األطبٌخ
 لبئّخ اٌشطت
 اٌؼظف اٌذٕٟ٘
 أخزٜ
 األطئٍخ ٚاألعٛثخ
اٌزفى١ز إٌبلذ:
 األ٠ٌٛٚبد
 أخزٜ
ِٙ برح اٌزّ١١ش ثٓ١
اٌّؼٍِٛبد

األخٛح اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّؼٍّبد
ظ اال َُ اػٍاُ ١ى ُْ اٚرؽّخ ه
اٌ ّ
هللاِ اٚثا از اوبرُُٗ
٠ظز ِؤطظخ اٌزؾبػ١ز اٌؾذ٠ضخ
www.mta.sa
أْ رمذَ ٌىُ عّ١غ ِب ٠خض ِبدٖ اٌزٛؽ١ذ
رؾؼ١ز  +رٛس٠غ  +أ٘ذاف
(خّبطٚ + ٟؽذاد ِشزٚع اٌٍّه ػجذهللا ِ +ظزد  +اطززار١غ١بد ؽذ٠ضخ  +ثٕبئ + ٟاٌزؼٍُ
إٌشؾ  +ثطبلبد رخط١ؾ اٌذرٚص)
+
صالصخ ػزٚع ثٛر ثٕ٠ٛذ ِخزٍفخ ٌىً درص
+
طغالد اٌزمٚ ُ٠ٛاٌّٙبراد ؽظت ٔظبَ ٔٛر
+
ِغٍذاد اخزجبراد ِزٕٛػٗ
+
أٚرق ل١بص ٌىً درص
+
أٚراق ػًّ ٌىً درص
+
طغً إٔغبس اٌّؼٍّخ
+
ٚطغً إٔغبس اٌطبٌجخ
+
ؽً األطئٍخ
+
خزائؾ ِٚفبُ٘١

+
اصزاءاد
شزػ ِزّ١ش ثبٌف١ذٌ ٛ٠غّ١غ درٚص إٌّٙظ
____________________
ؽجبػخ ٍِٔٛخ  +اٌظ ٟد 60 = ٞلاير
ؽجبػخ أث١غ ٚأطٛد  +اٌظ ٟد 30 = ٞلاير
ط ٟد ٞفمؾ =  20لاير (ٌٍظف اٌٛاؽذ)
عّ١غ ِزفمبد اٌظ ٟد ٞػٓ ؽز٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌزٛط ً١ف ٟاٌز٠بع ٚاٌخزط ِغبٔب
ٚالرطبي اٌطٍت ػٓ ؽز٠ك ف١ذوض اٌّظزؼغً ( ٕٗ طبػخ ) ٠ؼبف ٓ٘ لاير
ٌؾغش ؽٍجىُ ٚرظغِ ً١ؼٍِٛبد اإلطزالَ:
إٌىزز١ٔٚب ً ػٓ ؽز٠ك اٌزاثؾ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ ؽٍت رٛس٠غ إٌّٙظ ا ٚػٕ١خ
ا ٚاٌشزاء ػٓ ؽز٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘ذا اٌزاثؾ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍت ِٓ داخً اٌٍّّىخ ّ٠ىٕه اإلرظبي ػٍ ٝرلُ:
0555107025
0505107025
0557977722

ٚارظت اٌزؾبػ١ز
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚب أرلبَ اٌؾظبثبد ٌٍّؼٍّ ٓ١خبرط ِذٕ٠خ اٌز٠بع ٚاٌخزط
اٌجٕه األٍٟ٘
ِؤطظخ اٌزؾبػ١ز اٌؾذ٠ضخ
27949172000110
(ا ٞثبْ)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ِظزف اٌزاعؾٟ
ِؤطظخ اٌزؾبػ١ز اٌؾذ٠ضخ
233608010954856
(ا ٞثبْ)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
 ِٓٚثٕٛن آخزّ٠ ٜىٕىُ اٌزؾ ً٠ٛػٍ ٝاؽذ ٘ذا اٌؾظبثبد
اٌز٠بع
طؼذ ػجذاٌزؽّٓ اٌؼز١جٟ
2052558759940
طبِجب
طؼذ ػجذاٌزؽّٓ اٌؼز١جٟ
8001852539
اٌجٕه اٌظؼٛدٌ ٞإلطزضّبر
طؼذ ػجذاٌزؽّٓ اٌؼز١جٟ

0101001926001
ٌألخٛح أطؾبة اٌّىزجبد اٌزاغج ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌزؾبػ١ز فٛاس اٌؾزث ٟفِ ٟذٔ ُٙاالرظبي
ثغٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

