 .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

 تعريففف المففتعلم بخالقففه وبنففاء عقيدتففه اإلسففالمية علففى أسففاس
من الفهم واإلقناع.
 تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد لفه واإليمفان بالرسفل
والمالئكفففة والكتفففب السفففماوية وبفففاليوم اخخفففر وبالقفففدر خيفففره
وشره.
 اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشفأ المفتعلم علفى
نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل مفا يوقعفه ففي الشفر -والعيفاذ بفاهلل -ألن
هللا ال يغفر أن يشر معه أحد كائنا ً من كان.
 حففث المففتعلم وتعويففده علففى اإلقتففداء بالرسففول صففلى هللا عليففه
وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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الدروس
ُبطالن اخلهة التي ُتعبد من دون هللا عز وجل ـ
تابع ُبطالن اخلهة التي ُتعبد من دون هللا عز
وجل
ُبطالن عبادة األنبياء عليهم السالم ـ ُبطالن
عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم
ُبطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ـ
تابع ُبطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه
وسلم
ُبطالن عبادة المالئكة عليهم السالم ـ تابع
ُبطالن عبادة المالئكة عليهم السالم
ُبطالن عبادة األولياء والصالحين ـ تابع ُبطالن
عبادة األولياء والصالحين
االستعانة ـ تابع االستعانة
االستعاذة ـ تابع االستعاذة
الذبح ـ تابع الذبح
الذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا ـ تابع الذبح
هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا
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
تابع اإلخالص هلل عز وجل ـ الرياء وخطره ـ
تابع الرياء وخطره
أثر الرياء على العمل وعالجه ـ تابع أثر الرياء
على العمل وعالجه
إرادة الدنيا بعمل اخخرة ـ تابع إرادة الدنيا بعمل
اخخرة

اختبارات الفصل الدراسي األول

مالحظات

المادة :التوحيد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الثاني المتوسط ( الفصل الدراسي األول)
الموضوع :بطالن اخلهة التي تعبد من دون هللا عز وجل
الفترة الزمنية:
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تستدل على بطالن اخلهة التي تعبد من دون هللا.
 تعدد الصفات التي يجب أن تتوفر في المستحق للعبادة.
 تستدل على بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم.
 تستدل على بطالن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم.
 تستدل على بطالن عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
 توضح صفة عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
 تذكر الدليل على بطالن عبادة المالئكة عليهم السالم.
 تشرح صفة عبادة المالئكة عليهم السالم.
 تستدل على بطالن عبادة األولياء والصالحين.
 تبين صفة عبادة األولياء والصالحين.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
سيفهمن الطالبات أن:
 عددي الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن يستحق
الفكرة الكبرى ( :كل إله عبد أو يعبد من دون هللا تعالى
العبادة .
فعبادته باطلة  ،ألنه ال يستحق العبادة إال من اتصف
 ما صفات اخلهة الباطلة ؟
بصفات الكمال المطلق  ،وانتفت عنه صفات النقص
 لماذا يتعلق المشركون بغير هللا تعالى ؟
كلها).
 ما حكم الغلو في األنبياء وعبادتهم ؟ مع االستدالل
(األفهام الباقية):
.
 كل من في السماوات واألرض مهما بلغ من المكانة  استدلي على بطالن عبادة عيسى عليه السالم .
والقوة فهو عبد هللا تعالى مخلوق مدبر  ،ال يمل  بيني مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،مع الدليل
لنفسه نفعا ً وال ضراً فكيف يمل لغيره ؟ .
.
 نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم هو سيد الناس  ما صفة الغلو في النبي صلى هللا عليه وسلم ؟
وصفوتهم وأفضلهم وأكرمهم صلى هللا عليه وسلم   ،ما الحكمة من خلق هللا تعالى للمالئكة ؟ مع
وهو أفضل الرسل وخاتمهم .
االستدالل .
 ولي هللا تعالى هو  :المؤمن التقي وهم على درجتين  من الذي يستحق أن يطلق عليه اسم ولي ؟ وما
 :السابقون المقربون  ،وأصحاب اليمين المقتصدون
صفاته ؟
كما قسمهم هللا تعالى .
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبات بعد تعلُّم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبات .....:
 االستدالل على بطالن اخلهة التي تعبد من دون
 بطالن اخلهة التي تعبد من دون هللا عز وجل.
هللا.
 بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم.
 بطالن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليه السالم  .تعداد الصفات التي يجب أن تتوفر في المستحق
للعبادة.
 بطالن عبادة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.
 ذكر الدليل على بطالن عبادة األنبياء عليهم
 بطالن عبادة المالئكة عليهم السالم.
السالم.
 بطالن عبادة األولياء والصالحين.

 بيان صفة عبادة األنبياء عليهم السالم.
 االستدالل على بطالن عبادة النبي محمد صلى هللا
عليه وسلم.
 توضيح صفة عبادة النبي محمد صلى هللا عليه
وسلم.
 ذكر الدليل على بطالن عبادة المالئكة عليهم
السالم.
 شرح صفة عبادة المالئكة عليهم السالم.
 االستدالل على بطالن عبادة األولياء والصالحين.
 بيان صفة عبادة األولياء والصالحين.
الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن بطالن اخلهة التي تعبد من دون هللا عز وجل تتمثل مهمت في كتابة بحث عن
صفة عبادة األولياء والصالحين.
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ  ،نام  ،كفء  ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )"...
سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:

 سأبدأ بسؤال تمهيدي (عددي معبودات المشركين من دون هللا عز وجل).
 أقدم األسئلة األساسية و أناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (بطالن اخلهة التي تعبد من دون هللا عز وجل).
 مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (الكمال المطلق – اخلهة الباطلة -
الغلو في النبي صلى هللا عليه وسلم – المالئكة – الولي .)...
ُ
َ
ُ
َ
ش ِر ُكونَ َما ال َي ْخلقُ َ
 أطلب من الطالبات تالوة اخية الكريمة التالية "أَ ُي ْ
ش ْيئا ً َو ُه ْم ُي ْخلقونَ " ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن:
ما الصفات الواجب توفرها فيمن يستحق العبادة ؟  ،تقوم الطالبات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش.
 أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن اخلهة الباطلة  ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم التناقش فيما
بينهن بغرض توضيح صفات اخلهة الباطلة.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن عبادة األنبياء عليهم السالم  ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة بطريقة علمية تعتمد على
تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الدليل
على بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم.
 يستمعن الطالبات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة
للمناقشة منها :بيني صفة عبادة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،أكلف الطالبات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة
دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تل المحاضرة ومبرراتها.
 يعملن الطالبات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال عن صفة عبادة المالئكة عليهم السالم،
تصنف الطالبات أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
 أطلب من الطالبات كتابة بحث عن صفة عبادة األولياء والصالحين ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تل الوحدة.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة :بطالن اخلهة التي تعبد من دون هللا عز وجل
الصف :الثاني المتوسط
تتمثل مهمت في كتابة بحث عن صفة عبادة األولياء والصالحين
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للبحث :تحديد موضوع البحث – البحث عن المصادر والمراجع –
تجميع وتنظيم األفكار – كتابة البحث بشكل علمي وبطريقة منظمة ومرتبة
الهدف:
مهمت  :أن تكتبين بحث.
ف الهدف :أن تتناولين صفة عبادة األولياء والصالحين بالشرح والتوضيح.
المشكلة والتحدي :أن تطرحين األفكار بطريقة دقيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ
والمتلقي.
الدور:
أنت باحثة مدققة.
ر لقد طلب من أن تتقمصين دور الباحثة المدققة ؛ لتتناولي صفة عبادة األولياء والصالحين على
شكل بحث علمي دقيق.
وظيفت  :بيان صفة عبادة األولياء والصالحين بالشرح والتوضيح.
الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور صفة عبادة األولياء والصالحين بالشرح والتوضيح.
الموقف :السياق الذي تجدين نفس فيه هو :سياق الباحثة المدققة المقنعة
ق التحدي :أن تطرحين البحث بطريقة بعيدة عن السطحية وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث تمتعين
القارئ وتجعلينه ملما ً بكل األفكار التي تعرض لها البحث بالنقاش.
الناتج واألداء والغرض:
ا
 بحث علمي توضحين فيه صفة عبادة األولياء والصالحين.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 3

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية متعددة

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية
– أخطاء
إمالئية قليلة

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية

عناصر البحث

ذكرت بعض
عناصر البحث
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصره

ذكرت أغلب
عناصر البحث
ولم يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكرت جميع
عناصر
البحث ولم
يكن الربط
بين عناصره
على درجة
واحدة من
القوة

ذكرت جميع
عناصر البحث
رابطا ً بين جميع
العناصر بنفس
القوة

األسلوب

اختارت
األسلوب
السطحي
والغير علمي
في كتابة
البحث

اختارت
األسلوب
السطحي في
كتابة البحث
مع قدر من
التدقيق

اختارت
األسلوب
العلمي في
كتابة البحث
وابتعدت عن
السطحية

اختارت األسلوب
العلمي المدقق
والمشوق في
كتابة البحث
وابتعدت عن
الغموض

المحتوى

تناولت
الموضوع من
جانب واحد
وأغفلت بقية
الجوانب

تناولت
الموضوع من
جميع الجوانب
وأغفلت جانب
واحد

تناولت
الموضوع
من جميع
الجوانب مع
إهمال
تفاصيل
حيوية
ودقيقة

تناولت الموضوع
من جميع
الجوانب بشكل
دقيق ومنضبط
مع تضمين
البحث لكافة
التفاصيل
المطلوبة
والمهمة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

