اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

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

المادة  /توحيد أول متوسط
توزيع منهج مادة
األسبو
ع

1

األسبو
ع

5

األحد
1439/12/22
هـ

( التوحيد )

الخميس
1439/12/26
هـ

التوحيد وأقسامه
إستراتيجية (خرائط المفاهيم +
االستقراء  +العصف الذهني)
أهمية التوحيد
إستراتيجية (لعب األدوار  +فرز
المفاهيم  +العمل الجماعي)

األحد
1440/1/20هـ

الخميس
1440/1/24هـ

أهمية معرفة ما يضاد التوحيد
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة +
االستقراء  +حل المشكالت)
تابع أهمية معرفة ما يضاد التوحيد
إستراتيجية (فرز المفاهيم  +التدريس
التبادلي  +أسئلة البطاقات)

األسبو
ع

2

األسبو
ع

الفصل الدراسي األول

للصف ( األول المتوسط )
األحد
1439/12/29هـ

الخميس
1440/1/3هـ

فضل التوحيد
إستراتيجية (الظهر بالظهر  +الكرسي
الساخن  +فرز المفاهيم)

األحد
1440/1/27هـ

الخميس
1440/2/2هـ

األسبوع

3

األسبوع

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1440-1439هـ )
األحد
1440/1/6هـ

الخميس
1440/1/10هـ

تحقيق التوحيد
إستراتيجية (التدريس التبادلي +
العصف الذهني  +التعلم بالتعاقد)

األحد
1440/2/5هـ

الخميس
1440/2/9هـ

األسبوع

4

األسبوع

األحد
1440/1/13هـ

الخميس
1440/1/17هـ

الجنة ال يدخلها إال الموحدون
إستراتيجية (المناقشة  +الكرسي
الساخن  +القبعات الست)

األحد
1440/2/12هـ

الخميس
1440/2/16هـ

فضل الدعوة إلى التوحيد

6

المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد
إستراتيجية (المناقشة  +العمل
الجماعي  +العصف الذهني)

7

الدعوة إلى التوحيد
إستراتيجية (أسئلة البطاقات  +حل
المشكالت  +الرؤوس المرقمة)

8

إستراتيجية (المناقشة  +االستقراء  +فرز
المفاهيم)
الدعوة إلى التوحيد سبيل األنبياء وأتباعهم

إستراتيجية (العمل الجماعي  +خرائط
المفاهيم  +القبعات الست)

المادة  /توحيد أول متوسط
توزيع منهج مادة
األسبو
ع

9
األسبو
ع

13

17

الخميس
1440/2/23هـ

الشهادتان

ومعنى شهادة أن ال إله إال هللا
إستراتيجية (تدوين المالحظات  +خرائط
المفاهيم  +الرؤوس المرقمة)

األحد
1440/3/17هـ

الخميس
1440/3/21هـ

الحذر من الشرك
إستراتيجية (العصف الذهني  +الحوار
والنقاش  +االستقراء)

الشرك في الربوبية
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +األلعاب
واأللغاز +الكرسي الساخن)

األحد
1440/4/16هـ

الخميس
1440/4/20هـ

اختبارات الفصل الدراسي األول
( األسبوع الثاني )

للصف ( األول المتوسط )
األحد
1440/2/26هـ

األسبو
ع

10

األحد
1440/3/24هـ

– الفصل الدراسي األول  -العام الدراسي (1440-1439هـ )

األسبوع

1440/2/30هـ

إستراتيجية (حل المشكالت  +الظهر
بالظهر  +لعب األدوار)

األسبو
ع

14

الخميس

معنى شهادة أن محمدا رسول هللا

الخميس

11
األسبوع

1440/3/28هـ

الشرك في األلوهية
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +األلعاب
واأللغاز +الكرسي الساخن)

حماية النبي صلى هللا عليه وسلم للتوحيد
إستراتيجية (القصة  +التدريس التبادلي +

15

األحد
1440/3/3هـ

الخميس
1440/3/7هـ

حقيقة الشرك وأنواعه
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +األلعاب
واأللغاز+الكرسي الساخن)

األحد
1440/4/2هـ

الخميس
1440/4/6هـ

األسبوع

12

األحد
1440/3/10هـ

الخميس
1440/3/14هـ

الوصايا العشر
إستراتيجية (العصف الذهني  +الحوار
والنقاش  +االستقراء)

خطر الشرك
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +األلعاب
واأللغاز+الكرسي الساخن)

األسبوع

األحد
1440/4/9هـ

الخميس
1440/4/13هـ

وقوع الشرك في هذه األمة
إستراتيجية (الرؤوس المرقمة  +األلعاب
واأللغاز+الكرسي الساخن)

16

اختبارات الفصل الدراسي األول
( األسبوع األول )

العصف الذهني)

مالحظات

األسبو
ع

األحد
1440/2/19هـ

( التوحيد )

الفصل الدراسي األول

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

الموضوع
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول
إجازة اليوم الوطني
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
بداية إجازة منتصف العام
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

التاريخ الهجري
1439/12/22هـ
1440/01/13هـ
1440/04/9هـ
1440/04/20هـ
1440/04/30هـ

التاريخ الميالدي
2018/9/2م
2018/9/23م
2018/12/16م
2018/12/27م
2019/01/06م

المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ..................................................................../
.........

الفصل الدراسي األول

المادة  /توحيد أول متوسط
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

المكون (المحتوى)

األسبوع

 7أسابيع

الصف

التوحيد  :حقيقته وفضله
الهدف

األول

الحصة
استراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

 أن تعرف الطالبة التوحيد
 أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد
التوحيد
وأقسامه

 أن تبين الطالبة معنى العبودية
 أن تعدد الطالبة أنواع العبودية
 أن تعرف الطالبة العبودية العامة مع ذكر الدليل
 أن توضح الطالبة العبودية الخاصة مع ذكر الدليل

 أن توضح الطالبة أهمية التوحيد
أهمية
التوحيد

 أن تستدل الطالبة على أهمية التوحيد
 أن تذكر الطالبة أول الواجبات
 أن تبين الطالبة أن التوحيد أساس قبول األعمال

⃝ √ البرجكتر
⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

 خرائط المفاهيم +
االستقراء  +العصف
⃝ √ الكتاب
الذهني
أخرى ...................:

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝ √ العروض

⃝

أخرى........

⃝

أخرى ......................
.................................

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

⃝ √ البرجكتر
⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

 لعب األدوار  +فرز
المفاهيم  +العمل
⃝ √ الكتاب
الجماعي
⃝ √ البطاقات
أخرى ...................:
⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝ √ العروض

⃝

أخرى........
..........................

⃝

أخرى ......................
.................................

الفصل الدراسي األول

المادة  /توحيد أول متوسط

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدَّللا  +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

الفصل الدراسي األول

المادة  /توحيد أول متوسط

+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)

الفصل الدراسي األول

المادة  /توحيد أول متوسط

جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
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:
0555107025
0505107025

الفصل الدراسي األول

المادة  /توحيد أول متوسط

0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856

الفصل الدراسي األول

المادة  /توحيد أول متوسط

(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

