.
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 أن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل
ويعظمه ويخشاه.
 أن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية
هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
 أن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا
ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 أن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً
وفهما ً وعمالً.
 أن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم
بإحسان ويقتدي بهم.
 أن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه
المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
 أن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام
أمكنتها وارتيادها.


أن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على
الثقة بالنفس والتفاؤل.

.



 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 ـ والعياذ باهلل ـ 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

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

.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة
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األسبوع

توزيع منهج مادة الـتــوحـــيــــد للصف الثاني االبتدائي
التاريخ
الدروس
إلى
من

1

األحد 1439/12/22

الخميس 1439/12/26

2

األحد 1439/1/29

الخميس 1440/1/3

تدريبات هللا الواحد

3

األحد 144 /1/ 6

الخميس 1440/1/10

هللا الرحمن الرحيم

4

األحد 1440/1/13

الخميس 1440/1/17

تدريبات هللا الرحمن الرحيم

5

األحد 1440/1/20

الخميس 1440/1/24

هللا السميع البصير

6

األحد 1440/1/27

الخميس 1440/2/2

تدريبات هللا السميع البصير

7

األحد 1440/2/5

الخميس 1440/2/9

اختبار نهاية الفترة األولى

8

األحد 1440/2/12

الخميس 1440/2/16

لماذا خلقنا هللا؟

9

األحد 1440/2/19

الخميس 1440/2/23

تدريبات لماذا خلقنا هللا؟

10

األحد 1440/2/26

الخميس 1440/2/30

العبـــــادة

11

األحد 1440/3/3

الخميس 1440/3/7

تدريبات العبادة

12

األحد 1440/3/10

الخميس 1440/3/14

عبادة هللا وحده

13

األحد 1440/3/17

الخميس 1440/3/21

تدريبات عبادة هللا وحده

14

األحد 1440/3 /24

الخميس 1440/3/28

عبادة غير هللا شرك

15

األحد 1440/ 4/2

الخميس 1440/4/6

تدريبات عبادة غير هللا شرك

17+16

األحد 1440/4/9

الخميس 1440/4/20

هللا الواحد

التقييم

مالحظات
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العنوان :الوحدة األولى
الموضوع :أسماء هللا وصفاته

المادة :التوحيد
الصف :الثاني االبتدائي (الفصل الدراسي األول)

الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 oتحدد من الذي نعبده وحده ال شريك له.
 oتذكر الدليل على وحدانية هللا تعالى.
 oتعدد ثالثا ً من آثار رحمة هللا تعالى.
 oتحدد من هو أرحم الراحمين.
 oتبين الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين.
 oتبرز الدليل على أن هللا هو السميع البصير.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم التلميذة أن:
الفكرة الكبرى:
(ربنا واحد هو هللا رب العالمين  ،وحده يدبر جميع
 oمن الذي نعبده وحده ال شريك له؟
المخلوقات)
 oما الدليل على وحدانية هللا تعالى؟
(األفهام الباقية):
 oعددي ثالثا ً من آثار رحمة هللا تعالى.
 oهللا واحد في أسمائه وصفاته فال مثل له.
 oمن أرحم الراحمين؟
 oمن رحمة هللا أن علمنا ما ينفعنا وهدانا لما يصلحنا،
ومن رحمته جل وعال إنزال المطر وإنبات الزرع.
 oمن الذي يسمع ويبصر كل شيء؟
 oمن أسماء هللا تعالى السميع والبصير ،والرحمن الرحيم o .من أسماء هللا تعالى السميع والبصير ،أذكري
الدليل على ذلك.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة..... :
هللا الواحد.
 تحديد من الذي نعبده وحده ال شريك له.
هللا الرحمن الرحيم.
 ذكر الدليل على وحدانية هللا تعالى.
هللا السميع البصير.
 تعداد ثالثا ً من آثار رحمة هللا تعالى.
 تحديد من هو أرحم الراحمين.
 بيان الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين.
 إبراز الدليل على أن هللا هو السميع البصير.

.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 oبعد نهاية هذه الوحدة عن أسماء هللا وصفاته تتمثل مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح الدليل على أن هللا
هو أرحم الراحمين.
المحكات الرئيسية:
 oمن خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
 oمن خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم :مراجعة الدرس – كتاب النشاط – حل تقويم الوحدة – التقويم
األدائي.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
 oأوجه للتلميذات السؤال التمهيدي التالي( :من الذي نعبده وحده ال شريك له؟).
 oأشرح للتلميذات المفاهيم التي وردت بالوحدة "أسماء هللا وصفاته" مثل (وحدانية هللا تعالى – هللا أرحم
الراحمين – السميع البصير).
 oأقدم للتلميذات شريط كاسيت يحتوي على أسماء هللا تعالى وصفاته ،أطلب من التلميذات االستماع إلى الشريط،
ثم أوضح لهن المقصود باهلل الواحد بطريقة مبسطة.
 oأكلف التلميذات بالتعاون فيما بينهن بغرض حفظ الدليل على وحدانية هللا تعالى ،حيث يتعاونّ التلميذات في سبيل
ذلك من خالل قيامهن بالتسميع لبعضهن البعض.
 oأقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضح آثار رحمة هللا تعالى ،يقمن التلميذات بمشاهدة الخريطة وفهمها وحفظ
المعلومات التي وردت فيها.
َ
َ
َ
َ
َ
اجا َومنَ أاأل أن َعام
 oأطلب من التلميذات تالوة قول هللا تعالى فاط ُر ال َّ
اوات َو أاأل أرض ۚ َج َع َل لَ ُك أم منأ أ أنفُس ُك أم أ أز َو ً
س َم َ
سمي ُع ا ألبَصي ُر" تالوة صحيحة مضبوطة بالشكل.
س َكم أثله ش أَي ٌء ۖ َوه َُو ال َّ
اجا ۖ يَ أذ َر ُؤ ُك أم فيه ۚ لَ أي َ
أَ أز َو ً
 oأطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين .

.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :أسماء هللا وصفاته
الصف :الثاني االبتدائي

ف

ر

و
ق
ا
ع

تتمثل مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين
الهدف:
مهمتك :أن تصممين لوحة.
الهدف :أن تتناولين توضيح الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين.
المشكلة والتحدي :أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب يوضح الفكرة بشكل يترك أثر لدى المتلقي.
الدور:
أنت مصممة لوحات تعليمية.
لقد طلب منك أن تصممين لوحة تعليمية توضح الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين.
وظيفتك :بيان الدليل على أن هللا هو أرحم الراحمين.
الجمهور :تلميذات المدرسة أو المجتمع.
تحتاج إلى :إقناع الجمهور بأهمية معرفة آثار رحمة هللا سبحانه وتعالى.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق مصممة لوحات تعليمية.
التحدي :أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب.
الناتج واألداء والغرض:
 لوحة تعليمية جيدة ومناسبة للموضوع وتطرح الفكرة بشكل علمي ودقيق.
معايير ومحكات النجاح:

.

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

التصميم

تصميم يميل
إلى العشوائية
– عناصر غير
مترابطة –
وقت طويل في
التنفيذ.

تصميم منظم
– عناصر
مترابطة –
وقت طويل في
التصميم.

تصميم منظم
– عناصر
مترابطة –
وقت متوسط
في التسليم.

تصميم دقيق –
عناصر مترابطة
– تسليم في
أسرع وقت.

األفكار

أفكار غريبة –
غير مرتبطة
بفكرة اللوحة
– عشوائية
في عرضها.

أفكار ضعيفة
– مرتبطة
باللوحة –
طريقة العرض
غير دقيقة.

أفكار قوية –
تتناسب مع
الموضوع –
معروضة
بشكل منظم.

أفكار قوية –
تتناسب مع
الموضوع –
معروضة بشكل
منظم – تترك أثر
جيد في نفس
المتلقي.

األلوان

األلوان غير
متناسقة –
استخدام عدد
كبير من
األلوان.

األلوان
متناسقة إلى
حد ما.

متناسقة جداً
– معبرة عن
الفكرة.

متناسقة جداً
ومتسقة مع
الفكرة – مبهجة
– جذابة للعين –
مريحة.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

.

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
إلكترونياً 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

