
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوحـــــيد  ادة ـــم

 متوسط الثانيللصف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أهداف التعليم في المملكة

 
 

فاهمين لدورهم فــي الحيــاة   أو نساء -غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالبات ليشبوا رجاالا  -1

 . الدنيا واآلخرة معا مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير واعين بعقيدتهم

  . الخطط من نجاح إلى نجاح اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة في المملكة ويدفع هذه توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع -2

باإلفادة ممــا يتعلمــه  ة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته   كما يبتغي مصلحة الجماعةمصلح الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا   فهو يبتغي -3

   :األفراد لتطوير المجتمع بصورتين

  خالل اإلسهام في اإلنتاج والتنمية   أ ( مباشرة : وذلك من     

دى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعية مستنيرة ودورا أكثــر فاعليــة فــي بنــاء ل األمية   ونشر الوعي  ب ( غير مباشرة : وذلك من خالل القضاء على    

    مجتمعاتهم.



 

 

 أهداف تعليم المرحلة المتوسطة     

 
 أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها. -1

 م اآلخر واإليمان بالقدر .أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليو -2

 أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين. -3

ا وتدبراا وعمالا. -4 ا وفهما  أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةا وحفظا

 أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةا وحفظاا وعلماا وعمالا. -5

 م على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه, وينقاد لشرعه برضا وتسليم.أن يتربى المتعل -6

 أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره, ويعرف حقوقه, ويتأسى به. -7

 أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم. -8

 عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.أن يعمق المتعلم  -9

 أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق. -10

 أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية, ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع. -11

ا  -12 ا. أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا  سليما

 أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة. -13

 أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد. -14

 أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة, ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه. -15

 أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها. -16

 أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة. -17

 أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم. -18

 أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية. -19

 قه.أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبث روح التناصح فيما بينه ورفا -20

 أن يقدر المتعلم العلماء, ويعرف مكانتهم وحقوقهم. -21

 أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا. -22

 أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة. -23

 أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة, ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها. -24

 فكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات, ويدرك نعم هللا عليه ويشكره عليها ويحسن استخدامها.أن يتوجه المتعلم إلى الت -25

 أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية, وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة إليه, ورعاية الحرمين الشريفين. -26

 ..ها في الدين, ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث بهاأن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية, ومكانت -27



 

 للدراسات اإلسالميةاألهداف الخاصة 

 

 

 التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .  -1

 اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه . -2

 العقيدة الصحيحة.ب تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن -3

 والصالح. تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير -4

 الفطرية من غير إفراط وال تفريط. ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع -5

 تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات. -6

اهلل تعــالى لعلمــه أن هللا مّطلــع علــى خفاياهــا. فهــي تراقــب هللا فــي ب  ن قلب المسلم متّصلإنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلك أل -7

 ل .جميع تحّركاتها وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قّدر هللا لها من الكما

 ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .   -8



 

 

 األهداف الخاصة لمادة التوحيد

 

 

 ع.  بيان اختصاص هللا بحق التشري -1

 المحافظة على مبادئ الدين وتعاليمه. -2

 محاربة األفكار الهدمة. -3

 تنمية حب العبادة في النفس العتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربه. -4

 تحقيق العبودية الخالصة هلل تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتدار.  -5

 لرضاء بالقضاء والقدر والتوكل على هللا واستثمار المسئولية بين يدي هللا الخضوع الشامل هلل.التنفير من الشرك والمعاصي واإليمان وا -6

 إشباع الحاجة إلى المعرفة الدينية.   -7

 تكوين اإلنسان الصالح بغض النظر عن لونه وجنسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسان بطبيعته االنسانيه فقط. -8

 ول في جميع أقواله وأعماله.تعويد الطالبات على االقتداء بالرس  -9



 

 

 

 

 معلومات عن المعلمة 
 

  :االسم 
  :المؤهل 

 :التخصص 

  :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 :أسم المدرسة 
 
 



 

 
 المســرد

 
 توقيع المديرة توقيع المعلمة  التاريخ اسم الدرس  م

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
 

 

 

 

 

 

 



 

 (الثاني المتوسط (    للصف ) التوحيد توزيع منهج مادة ) 

 األسبوع
 التاريخ 

 الدروس 
 موعد 

 إلى  من االجازات  

 بداية الدراسة  التطير هـ 21/8/1443 الخيس هـ17/8/1443 االحد 1

  للفصل الثالث    

 ـ  ه17/08/1443

 م 20/03/2022
 

 بداية إجازة 

عيد الفطر                

 هـ  24/09/1443

 م 25/04/2022
 

بداية الدراسة بعد  

اجازة عيد الفطر               

 هـ 07/10/1443

 م 08/05/2022

 عالج الطيرة وكفارتها هـ28/8/1443 الخميس هـ24/8/1443االحد  2

   الفال هـ6/9/1443 الخميس هـ2/9/1443 االحد 3

 إجابة من سال باهلل هـ13/9/1443 الخميس هـ9/9/1443 االحد 4

 إعاذة من استعاذ باهلل  هـ20/9/1443 الخميس هـ16/9/1443 االحد 5

 إعاذة من استعاذ باهلل  هـ24/9/1443 االثنين هـ23/9/1443 االحد 6

 هـ4/10/1443الى  هـ24/9/1443 االثنين اية دوام يوميد الفطر بنهبداية اجازة ع هـ4/10/1443 الخميس هـ 25/9/1443 الثالثاء 

 تعظيم الَحِلِف باهلل واإلقسام عليه هـ11/10/1443 الخميس هـ7/10/1443 االحد 7

اجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 

 هـ  24/10/1443

 م 25/05/2022

 

اجازة نهاية أسبوع  

 مطولة 

 هـ  16/11/1443

 م 15/06/2022

 

ة  بداية اجازة نهاي 

 اسي العام الدر

 هـ  01/12/1443

 م 30/06/2022

 الحلف بغير هللا تعالى  هـ18/10/1443 الخميس هـ14/10/1443 االحد 8

 هـ 23/10/1443 الثالثاء هـ21/10/1443 االحد 9
 الشرك في االلفاظ

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 عنها الفاظ منهي  هـ3/11/1443 الخميس هـ28/10/1443 االحد 10

 الدعاء والتوسل هـ10/11/1443 الخميس هـ6/11/1443 دحاال 11

 هـ 15/11/1443 الثالثاء هـ13/11/1443 االحد 12
 إجابة الدعاء 

 األربعاء والخميس إجازة مطولة 

 هـ24/11/1443 الخميس هـ20/11/1443 االحد 13
 االختبارات 

 هـ1/12/1443 الخميس هـ27/11/1443 االحد 14



 

 لبوربوينت  نماذج من ا

 



 

 

 
 

 
 



 

 
 تحضير التعلم الرقمي
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 المادة

 

 التمائم والرقى عنوان الوحدة 

 م  2 توحيد
 التََّطيُّر موضوع الدرس 

 Oحــضــــوري  Oعــن بــعــد  نوع الدرس 

وم
الي

 

 األحد

 األهداف 

 أن تبين الطالبة معنى التََّطيُّر. •
 أن تذكر الطالبة بعض صور التََّطيُّر. •
 طير به الكافرون.أن تذكر الطالبة بعض األمثلة حول ما كان يت •
 أن تستنتج الطالبة سبب نهي النبي الكريم عن التطيُّر بشهر صفر. •
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 والتقويم  الواجبات 

 بيني معنى التََّطيُّر. •
 اذكري بعض صور التََّطيُّر. •
 حول ما كان يتطير به الكافرون.األمثلة  اذكري بعض •
 استنتجي سبب نهي النبي الكريم عن التطيُّر بشهر صفر •

 ..........  أخرى     ⃝   تعليمية أفالم    ⃝ المسجل    ⃝ صور     ⃝  ملونة أقالم     ⃝  البطاقات    ⃝ الكتاب     ⃝  السبورة     ⃝ جكترالبر     ⃝ التعليمية املعينات

 أخرى .............    ⃝        أوراق عمل    ⃝بوربوينت          ⃝ فيديوهات       اءات اإلثر

 Oأخرى  Oمسابقة مدرستي Oنشاط منزلي O نشاط مدرسي األنشطة 

 Oأخرى  Oاسبوعي اختبار  Oاختبار فترة   Oاختبار وحدة  االختبارات 

 
 

https://www.ien.edu.sa/?choice=2#/courses/32153
https://www.ien.edu.sa/?choice=2#/courses/32153


 

 التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر 
     التاريخ  م 2التوحيد  المادة   التََّطيُّر موضوع الدرس 

  المكتسبات والمفردات الجديدة      المجموعة 
     الحصة 

     الفصل 

 تقنيات التعلم والوسائل 
عرض  ةجهزأ  جهاز تسجيل   نماذج وعينات  مجسمات صور ت لوحات ورسوما فيلم تعليمي 

 مراجع ودوريات خرى ......أ 

 بيني معنى التََّطيُّر.  التمهيد 

     

 تقييم الهدف  استراتيجيات التعليم البديلة  األنشطة  المحتوى وفرض الدرس  األهداف السلوكية 

 أن تبين الطالبة معنى التََّطيُّر.
 

أن تذكر الطالبة بعض صور  
 َطيُّر. التَّ 

 
ذكر الطالبة بعض األمثلة حول  ت أن

 ما كان يتطير به الكافرون. 
 

أن تستنتج الطالبة سبب نهي  
النبي الكريم عن التطيُّر بشهر  

 صفر. 
 
 
 

 :تعريف التََّطيُّر

 التََّطيُّر هو: التََّشاُؤُم بما يقع ِمن المرئيات أو المسموعات أو األيام أو الشهور أو غيرها.  •

ي بذل •  د العرب ابتدأ ِمن الطيور. تََّشاُؤِم عنك: ألن أصل الُسّمِ

 أمثلة التََّطيُّر: 

للتطير صوٌر كثيرةٌ في القديم والحديث  والغالب أنك ال تجد بيئة أو بلداا إال وعندهم أشياء يتطيَّرون 

 بها  فِمن ذلك: 

 ة السوداء. التشاؤُم برؤية بعض الطيور أو الحيوانات  مثل: الغراب  أو البوم  أو الِقطَّ  -1

تشاؤُم برؤية إنسان ذي َعاَهة  كأن يذهب شخص لفتح دكَّانه  فيقابل في طريقه ذَا َعاَهة   لا -2

 فيعِدل عن فتح ُدكَّانه ذلك اليوم تشاؤما بما رآه  وخشية أن تحل عليه الخسارة بسببه.

ا ببلد أو شخٍص حصل فيه شيء فتشاءم -3 به  أو   التشاؤُم ببعض األيام  سواء أكان يوماا خاصا

ا   ام  أو في شهر. محدَّدا في ع  يوما

 التشاؤُم ببعض الشهور  كشهر صفر.  -4

 ........ الكتاب المدرسي التشاؤُم ببعض األرقام   -5

 ما يتطيَّر به المشركون: 

 اَمةَ  َوالَ َعن أَبِي هَُرْيَرةَ رضي هللا عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: "الَ َعْدَوى َوالَ ِطيََرةَ  َوالَ هَ 

 (.1َصفََر" )

 فَنَفى النَّبيُّ الطيَرة كلها  ثم خصَّ منها أشياء مما كانت العرب في جاهليتها تتطير بها  وهي: 

 التشاؤم بالهامِة:  .1

وهي طائُر البوّمة  فنَفَى النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في البومة  وذلك  

نَعَْت إليَّ نفسي  أو أحداا ِمن أهِل داري  أو يتشاءم   ت أحدهم يقول:البومة إلى بيأنهم كانوا إذا وقعت 

 بخراب منزله  فجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله  وبيان ضالل أهل الجاهلي في اعتقادهم ذلك.                   

 : التشاؤم بشهر َصفَرَ  .2

انوا يتشاءمون هر صفر  حيث كيعتقدونه في شفنَفَى النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية 

به  فال يتزوجون فيه  ويقولون: إنه شهٌر َمشؤوم  فأبطَل النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ذلك ألن شهر  

 السعادة وال الشقاء صفر كبقية الشهور ال اثر له في قضاء هللا وقدره  وال في 

  

 

 

 

 

 

 

o  حل المشكالت 

 

o  االكتشاف واالستقصاء 

 

o هني الصف الذ 

 

o  الذهنية الخرائط 

 

o  التعلم الذاتي 

 

o  التعلم التعاوني 

 

o ........ أخرى 

  

 بيني معنى التََّطيُّر. 

 

 اذكري بعض صور التََّطيُّر.

 

اذكري بعض األمثلة حول ما كان  

 يتطير به الكافرون. 

 

استنتجي سبب نهي النبي الكريم  

 عن التطيُّر بشهر صفر.

 

 ..أخرى ..  الواجبات المنزلية  األنشطة   التدريبات  المناقشة  المالحظة   التحريرية االختبارات ة االختبارات الشفوي  أدوات التقويم 

 . حل أسئلة الكتاب الواجب المنزلي  . متابعة حل أنشطة الكتاب التقويم الختامي 



 

 
 الليزر  –الجديد التحضير بطريقة التعلم النشط 

 

 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم  رالتََّطي   رس موضوع الد  م 2التوحيد   الصف  -المادة  

      التاريخ  . التََّطيُّر معنى بيني التهيئة والتمهيد 

 مصادر التعلُّم 

 )الوسائل التعليمية( 

تجارب  ❑أوراق نشاط           ❑شرائح إلكترونية           ❑عرض مرئي           ❑سبورة ذكية           ❑

 لين طع الورق والفق❑     عملية 

      الحصة 

      الفصل 

 أخرى: ........................... ❑االكتشاف المباشر    ❑التقويم البنائي    التواصل اللغوي    ❑عصف ذهني    ❑استقصاء    ❑تفكير ناقد )ابداعي(    ❑تعلم تعاوني        استراتيجية التعلَّم النشط 

 التقويم  نشاط إثرائي اتج من املعلمة واملتعلمة قيق النوإجراءات حت اف( نواتج التعلم املخطط هلا )األهد
 أن تبين الطالبة معنى التََّطيُّر. 

 أن تذكر الطالبة بعض صور التََّطيُّر. 

 أن تحدد الطالبة حكم التََّطيُّر. 

أن تستدل الطالبة بحديث شريف عن حكم  

 التََّطيُّر. 

 درس. أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بال 

نحو الفأل الحسن اقتداء بالنبي  الطالبة أن تتجه 

 الكريم. 

الموجود بين طالبات الفصل وأنمي لديهن رغبة العمل الجماعي   أستغل جو التعاون والحماس

 والتعاون فيما بينهن وذلك حتى يتيسر لهن استنتاج معنى التطير. 

ز حول  طالبات للتركيأقوم بعرض بعض صور التطير  وأنبه ال  من خالل جهاز عرض مرئي

لعرض بغرض التعقيب عليه بعد انتهاء العرض  أستمع للطالبات بشكل منفرد ثم أشيد  محتوى ا

ا حول محتوى العرض.   بأكثرهن تركيزا

فيما بينهن حول حكم التَّطيُّر  وذلك إلثراء روح التعاون فيما بينهن ثم   أكلف الطالبات بالتباحث 

لتعقب عليها وهكذا  حتى ينشأ  وأختار أخرى    ا توصلن إليه أختار طالبة بشكل عشوائي لعرض م

 تفاعالا في الموقف التعليمي. 

لالستدالل بحديث شريف عن حكم التَّطير  ثم أطالبهن بكتابة هذا    أمهل الطالبات فترة مناسبة

 الحديث في كراساتهن أجمع الكراسات وأقيمها وأثني على  الصحيح منها وأصحح الخاطْي. 

العمل الخاصة بالدرس  ثم أكلفهن بقراءتها والتفكير في مضمونها   الطالبات ورقةأوزع على 

 وحلها ثم أقوم بالتعليق  وتصحيح األخطاء. 
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 . التََّطيُّر صور بعض اذكري 
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 اخلربات السابقة  . التََّطيُّر حكم حددي

ق  عن  طئةخا مفاهيم ثالثة اذكري  .يةالرُّ

مي 
ختا

يم 
تقو

 

 . التََّطيُّر حكم عن  شريف بحديث استدلي

 الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي  رابط تفاعلي  الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس  معلومة إثرائية

 ت املستهدفة املهارا أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة الواجبات املنزلية
 تفكير ❑كتابة        ❑قراءة        ❑تحدث        ❑استماع       ❑ تنفيذ حقيبة اإلنجاز  أنشطة ملف اإلجناز 

 أخرى..............      O  ت المنزليةالواجبا      O   األنشطة     O   التدريبات     O    المناقشة     O  المالحظة      O  االختبارات التحريرية     Oالشفوية   االختبارات       O أدوات التقويم 



 

 
 الليزر  –التخطيط العكسي 

 

 

 
 

 



 

 الليزر  –بطاقة تخطيط الدروس 
 

 الموضوع المادة الصف الحصة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم
  التََّطيُّر التوحيد  3فم 2       التاريخ

 التهيئة 

           قصة         حدث جاريمشكلة        طرح                 قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح          عرض صور  فيلم تعليمي عرض 

 ( نشاط رقم              ) ................... أخرى 

    وصف التمهيد/

 

 أهداف الدرس 
 تحقيق أهداف الدرس من خالل ....... 

 أسئلة التقويم  كتاب الطالبة

 . ى التََّطيُّرن الطالبة معنأن تبي  ▪

▪  

 أن تذكر الطالبة بعض صور التََّطيُّر.  ▪

▪  

أن تذكر الطالبة بعض األمثلة حول ما كان يتطير به   ▪

 الكافرون. 

▪  

أن تستنتج الطالبة سبب نهي النبي الكريم عن التطيُّر بشهر   ▪

 صفر. 

 بيني معنى التََّطيُّر.  ▪   

▪  

 اذكري بعض صور التََّطيُّر.  ▪

▪  

ن ثلة حول ما كااذكري بعض األم ▪

 كافرون. يتطير به ال

▪  

استنتجي سبب نهي النبي الكريم  ▪

   عن التطيُّر بشهر صفر.

استراتيجيات التدريس  
 والتعلم النشط 

  التعلم التعاوني التقويم البنائي  التعلم النشط  االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية  لعب األدوار حل المشكالت  ارك  فكر  زاوج  ش الدائريةالطاولة  

  العصف الذهني ……………… أخرى 

    في المرحلة/ ................................................................... أو لتحقيق الهدف 

 مهارات التفكير 

 أخرى ….........… االستنتاج  القياس  التصنيف  المالحظة عمليات العلم األساسية/   •

 أخرى ….......….. العصف الذهني األصالة  المرونة  الطالقة  اعي/  التفكير اإلبد •

 أخرى ………….. التمييز بين المعلومات  تحديد األولويات  التفكير الناقد/   •

 أخرى …………..     مراجع ودوريات  فيلم تعليمي  لوحات ورسومات  صور  ونماذج وعينات    جهاز تسجيل  أجهزة عرض   تقنيات التعلم 

 أخرى .....…………… المطويات  ملف إنجاز  قائمة الشطب  األنشطة التدريبات  التواصل  المالحظة  األسئلة واألجوبة   تقويم وأدواتهليب الأسا

تعزيز االنتماء الوطني  
 والقيم النبوية

 
التطبيقات والواجبات 

 اإلضافية 
 

 لكتاب حل أسئلة ا الواجب المنزلي  متابعة حل أنشطة الكتاب التقويم النهائي 

  نقد الدرس 



 

 

 فواز الحربي – التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
 التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة

     األسبوع      الزمن المتوقع للوحدة الثانية  : الوحدة

     الحصة     الصف التطير والفأل موضوع الوحدة 
 

 أداء التقويم المعينات التعليمية التدريس استراتيجية  فالهد حتوى(المكون )الم التاريخ اليوم

  

ر 
ُّ
ي
َ
ط

َّ
 الت

• .  أن تبني الطالبة معىن التََّطُّير
• .  أن تذكر الطالبة بعض صور التََّطُّير
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة حول ما كان يتطريُّي  •

 به الكافرون.
أن تسريريتجتا الطالبريرية هنريريريبن  ريريك الجريريري  الكريرير   ريريري   •

أن تشريريريارل الطالبريريرية   حريريري  ر. بشريريريصر صريريري التطريريريُّير 
    أنشطة الدرس

    + الظهر بالظهر ✓
  + التدريس التبادلي 

 أسئلة البطاقات 
 :...................  أخرى

 البرجكتر 

 السبورة  

 الكتاب  

  البطاقات 

  العروض 

 

  نماذج حسية 

   أقالم ملونة 

 صور 

    المسجل 

    أفالم تعليمية 

   ....أخرى... 

  ختبارات الشفوية اال 

 االختبارات التحريرية 

  المالحظة   

   المناقشة 

  األنشطة    

   التدريبات 

 الواجبات المنزلية 

   ........... أخرى 

 



 

 فواز الحربي –التحضير بالطريقة البنائية 
 

 

 التطير  موضوع الدرس
 الخميس ءاألربعا الثالثاء اإلثنين األحد اليوم توحيد  المادة

المكتسبات والمفردات 
 حكمه ملاذا كان التطُّي شرل  –أمثله له  -معىن التطُّي   الجديدة

      التاريخ
      الحصة الثاني المتوسط الصف

 ......... أخرى...○ي  التعلم التعاون○التعلم الذاتي  ○الخرائط الذهنية ○العصف الذهني ○االكتشاف واالستقصاء ○حل المشكالت ○ أساليب وطرق التدريس

 ما م صوم العبادة  ؟ مث  هلا   س التمهيد
 

 تقويم الهدف إجراءات التعليم و التعلم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالبة ( األهداف السلوكية

 
.  أن تبني الطالبة معىن التََّطُّير

 
 .  أن تذكر الطالبة بعض صور التََّطُّير

 
ما كان    أن تذكر الطالبة بعض األمثلة حول

 طُّي به الكافرون. يت
 

أن تستجتا الطالبة هنبن  ك الج  الكر  
أن تشارل الطالبة      التطُّير بشصر ص ر.

    ح  أنشطة الدرس

 :تعريف التََّطيُّر 

 التََّطيُّر هو: التََّشاُؤُم بما يقع ِمن المرئيات أو المسموعات أو األيام أو الشهور أو غيرها.  •

ي بذلك: ألن أص •  ُؤِم عند العرب ابتدأ ِمن الطيور. ل التََّشا ُسّمِ

 أمثلة التََّطيُّر: 

للتطير صوٌر كثيرةٌ في القديم والحديث  والغالب أنك ال تجد بيئة أو بلداا إال وعندهم أشياء  

 يتطيَّرون بها  فِمن ذلك: 

 ء. التشاؤُم برؤية بعض الطيور أو الحيوانات  مثل: الغراب  أو البوم  أو الِقطَّة السودا -6

 برؤية إنسان ذي َعاَهة  كأن يذهب شخص لفتح دكَّانه  فيقابل في طريقه ذَا  التشاؤمُ  -7

َعاَهة  فيعِدل عن فتح ُدكَّانه ذلك اليوم تشاؤما بما رآه  وخشية أن تحل عليه الخسارة  

 بسببه. 

ا ببلد أو شخٍص حصل فيه شيء فتشاءم به   -8 ا خاصا التشاؤُم ببعض األيام  سواء أكان يوما

ا محدَّ أو ي   دا في عام  أو في شهر.وما

 التشاؤُم ببعض الشهور  كشهر صفر. -9

 ........ الكتاب المدرسي التشاؤُم ببعض األرقام   -10

 ما يتطيَّر به المشركون: 

َعن أَبِي هَُرْيَرةَ رضي هللا عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: "الَ َعْدَوى َوالَ ِطيََرةَ  َوالَ  

 (. 1" ) الَ َصفَرَ َهاَمةَ  وَ 

 فَنَفى النَّبيُّ الطيَرة كلها  ثم خصَّ منها أشياء مما كانت العرب في جاهليتها تتطير بها  وهي: 

 التشاؤم بالهامِة:  .3

وهي طائُر البوّمة  فنَفَى النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه في البومة   

م يقول: نَعَْت إليَّ نفسي  أو أحداا ِمن أهِل داري   ى بيت أحدهوذلك أنهم كانوا إذا وقعت البومة إل 

أو يتشاءم بخراب منزله  فجاءت السنة بنفي ذلك وإبطاله  وبيان ضالل أهل الجاهلي في  

 اعتقادهم ذلك.                   

 : التشاؤم بشهر َصفَرَ  .4

  حيث كانوا  في شهر صفرفنَفَى النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه 

يتشاءمون به  فال يتزوجون فيه  ويقولون: إنه شهٌر َمشؤوم  فأبطَل النبيُّ صلى هللا عليه  

السعادة وال  وسلم ذلك ألن شهر صفر كبقية الشهور ال اثر له في قضاء هللا وقدره  وال في  

 الشقاء 

 تتحقق أهداف الدرس م  خالل :
 

 ح معىن التطُّي  خالل  الشر تتجاول املعلمة مع الطالبات م   
مريري  خريريالل ا ريريوار والجقريرياا مريريع الطالبريريات تريريذكر الطالبريريات أمثلريرية  

  لى التطُّي  
 م  خالل  رض األدلة تتعرف الطالبات  لى حكم التطُّي    

م  خالل الشرح وا وار تتجاول املعلمة مع الطالبات هنبن كون  
 التطُّي شركا    

 جه  أانقش الطالبات حول حقيقة التطُّي املجصك  
ل الشريريريرح وا ريريريوار تتجريريرياول املعلمريريرية مريريريع الطالبريريريات أدلريريرية  مريريري  خريريريال

 إبطال الشرع أشياء خاصة مما يتطُّي به املشركون
ابني للطالبات م  خالل الشرح أن التطريريُّي مريري  صريري ات املشريريركني  

 أ داء اإلهنالم   
 أتجاول مع الطالبات أنشطة كتاب الطالبة . ▪

 
.  بيين معىن التََّطُّير

 
. اذكري بعض صور التَّ   َطُّير

 
اذكري بعض األمثلة حول ما كان 

 يتطُّي به الكافرون. 
 

اهنتجتجك هنبن  ك الج  الكر     
 التطُّير بشصر ص ر.

 
   شاركك   ح  أنشطة الدرس



 

 تقويم الهدف إجراءات التعليم و التعلم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالبة ( األهداف السلوكية

 ح  أنشطة كتاب الطالبة.  الواجب المنزلي تقو  الدرس ابلكتاب   التقويم الختامي

 فواز الحربي –التحضير بطريقة البطاقات 

 

 



 

 الحربي فواز –بطريقة المسرد التحضير  
 

 

 

 

   األسبوع  التطير والفأل   عنوان الدرس
 

 أداء التقويم اإلجراءات إستراتيجية التدريس الهدف المكون التاريخ الحصة الفصل

   

 التََّطيُّر

• .  أن تبني الطالبة معىن التََّطُّير
• .  أن تذكر الطالبة بعض صور التََّطُّير
 األمثلة حول ما كان يتطُّي به الكافرون. طالبة بعض أن تذكر ال •
 أن تستجتا الطالبة هنبن  ك الج  الكر     التطُّير بشصر ص ر.  •

    أن تشارل الطالبة   ح  أنشطة الدرس •

o التعليم التعاوين 

o ح  املشكالت 

o  اهنلوب ا وار 

o االهنتجتاج 

o العصف الذهين 

o  خرائط امل اهيم 

o الت كُّي اإلبدا ك 

o افالبحث واالكتش 

o الجاقد   الت كُّي 

o هيكلة السمكة 

o  االهنتقصاء 

 الطالبة كتاب 

 )       ( 

 

 

 دلي  املعلمة 

 

o  اختبار تشخيصك 

o   ورقة  م 

o اختبار ختامك 

o مالحظة 

o إجناز مشروع 



 

 فواز الحربي -وحدات الملك عبد هللا 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
  



 

  

 وسائل  –  البنائية طريقة 

 الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  حد األ اليـوم  التوحيد الثاني متوسط  الصف /المادة 

      التاريخ  تابع التََّطيُّر  الدرس موضوع  

      الحصة  حددي األسباب التي تجعل من التطيُّر شركاً.  التمهيد 

 + اللوحات الورقية + السبورة + البروجكتور.  الكتاب عدة الوسائل المسا □ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين  التعليم  استراتيجية 

 التقويم  إجراءات التعليم والتعلم التعليمي  المحتوى األهداف السلوكية

 أن تبين الطالبة حكم التطير 
 أن تحدد الطالبة االسباب 

 التي تجعل من التطيُّر شركاً. 
ه  أن تذكر الطالبة دليالً قرآنياً مبيناً أنَّ هلل عز وجل ل

 شيء في الكون. تدبير كل
 أن تبين الطالبة حقيقة الطَّيرة المنهي عنها.

أن تستنتج الطالبة البديل الشرعي مما شرعه هللا تعالى  
 عوضاً عن التطير.

 إبطال اإلسالم للطيرة ..... الكتاب المدرسي 

التطير سوء ظن باهلل عزوجل فهو حرام وهو من الشرك األصغر حكم التطير: 

 .....  يدكمال التوحالمنافي ل

 لماذا كان التطير شركاا:

ما يتضمنه من االعتقاد الفاسد بأن غير هللا تعالى له تأثير في يعد التطير شركا ل

جلب النفع أو دفع الضر  إما بذاته  أو بكونه سبباا في ذلك  فإن حركة الطير أو 

أن لغيره   هللا تعالىوقد نَفَى  غيره ال أثر لها في ملكوت هللا وال في قضائه وقدره  

 تدبير شيء في الكون:

ُ الَِّذي َخلََق السََّمَواِت واألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ قال هللا تعالى: ) -أ إنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

اْستََوى َعلَى العَْرِش يُْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر يَْطلُبُهُ َحثِيثاا والشَّْمَس واْلقََمَر والنُُّجوَم 

َراتٍ مُ  ُ َربُّ العَالَِمينَ َسخَّ  ( .  بِأَْمِرِه أاَل لَهُ الَخْلُق واألَْمُر تَبَاَرَك َّللاَّ

َراٌت وقال تعالى: ) -ب َر لَُكُم اللَّْيَل والنََّهاَر والشَّْمَس واْلقََمَر والنُُّجوُم ُمَسخَّ وَسخَّ

 ( 2( )يَْعِقلُونَ  بِأَْمِرِه إنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت لِّقَْومٍ 

يَ  اهيم  َرِة المنهي عنها:الّطِ

يََرة المنهي عنها  هي: ما يحمل اإلنسان على  فيما أراده  أو يمنعه  االستمرارالّطِ

فيه  أما ما قد يجده اإلنسان في نفسه عندما يرى أو يسمع شيئاا  االستمرارمن 

عليه  حسناا أو سيئاا  فهو أمر ال يالم عليه اإلنسان؛ إالَّ إذا استرسل معه  أو ترتب

 ....... الكتاب المدرسي .ترتب عليه استمراره أو رجوعهم أو إقدا

   البديل الشرعي:

و   مما شرعه هللا تعالى بدالا عن هذه الخرافات الجاهلية: وصالةُ االستخارة

بين وأهل الخبرة.  استشارةُ العقالء والمجّرِ

 تتحقق أهداف الدرس من خالل : 
 

  معنى التطير  الل  الشرحتتناول المعلمة مع الطالبات من خ •
 وحكمه

من خالل الحوار والنقاش مع الطالبات تذكر الطالبات أمثلة على   •
 التطير  

 من خالل عرض األدلة تتعرف الطالبات على حكم التطير    •

من خالل الشرح والحوار تتناول المعلمة مع الطالبات سبب كون   •
 التطير شركا   

 نهي عنه أناقش الطالبات حول حقيقة التطير الم  •

ن خالل عرض األدلة تتعرف الطالبات على البديل الشرعي  م •
 للتطير  

 أتناول مع الطالبات أنشطة كتاب الطالبة .  •

 بيني حكم التطير 

 حددي االسباب التي تجعل من التطيُّر شركاا.

اذكري دليالا قرآنياا مبيناا أنَّ هلل عز وجل تدبير 

 كل شيء في الكون. 

 .لمنهي عنهابيني حقيقة الطَّيرة ا

استنتجي البديل الشرعي مما شرعه هللا تعالى  

 عوضاا عن التطير. 

 

 حل أسئلة الكتاب  الواجب

 



 

 وسائل  –طريقة تحضير المسرد 

 الفصل الدراسي : الثالث الثاني متوسط الصف :  وحيد المادة : الت

 آداه التقويم  س التدري جيةاستراتي األهداف  ) المكون ( موضوع الدرس الوسيلة المهارة اليوم /األسبوع

 

 الترتيب)     (-1
 

 تحديد الهدف )   ( -2
 

 االتصال )    (-3
 

 
 اإللقاء )    (-4

 

 )    ( التذكر-5
 

 )    ( االستيعاب -6
 

 )   ( اإللقاء -7
 

 التقويم )    (-8
 

 الكتابة )    (-9
 

 القراءة )  (  -10

 

 الفهم )   ( -11

 السبورة 

 
 ألقالم الملونة 

 
 العرض  جهاز

 
 الكتاب المدرسي 

 
شرائح  

 الباوربوينت 

 
ر يُّ

َط
َّ لت
ا

 

أن تبين الطالبة معنى  
 . لتََّطيُّرا

أن تذكر الطالبة بعض  
 صور التََّطيُّر. 

أن تذكر الطالبة بعض  
األمثلة حول ما كان  
 يتطير به الكافرون. 

أن تستنتج الطالبة سبب  
نهي النبي الكريم عن  

 التطيُّر بشهر صفر. 

 

الحوار 
 والمناقشة 

 )    ( 

 (  ) حل المشكالت 

 )    (  التعلم التعاوني 

االستكشاف  
 واالستقصاء 

 )    ( 

 )    (  ثيل الدوار تم

 )    (  القصة 

 )    (  أرى

 )    (  العصف الذهني 

عمليات التفكير 
 اإلبداعي

 )    ( 

 )    (  التفكير الناقد 

 

o  .بيني معنى التََّطيُّر 

o  

o   اذكري بعض صور
 التََّطيُّر. 

o  

o   اذكري بعض األمثلة حول
ما كان يتطير به  

 الكافرون. 

o  

o   استنتجي سبب نهي النبي
لتطيُّر بشهر  لكريم عن ا ا

 صفر. 

ر  يُّ
َط
َّ لت
 ا
ع
اب
ت

 

أن تبين الطالبة حكم  
 التطير

 أن تحدد الطالبة االسباب 
التي تجعل من التطيُّر  

 شركاً. 
أن تذكر الطالبة دليالً  
قرآنياً مبيناً أنَّ هلل عز  
وجل له تدبير كل شيء  

 في الكون. 
أن تبين الطالبة حقيقة  
 الطَّيرة المنهي عنها. 

البة البديل  تستنتج الطأن 

الشرعي مما شرعه هللا  

تعالى عوضاً عن 

 التطير. 

o  بيني حكم التطير 

o   حددي االسباب التي تجعل
 من التطيُّر شركاً. 

o   ًاذكري دليالً قرآنياً مبينا
أنَّ هلل عز وجل تدبير كل  

 شيء في الكون. 

o   بيني حقيقة الطَّيرة المنهي
 عنها. 

o   استنتجي البديل الشرعي
  هللا تعالى مما شرعه 

 عوضاً عن التطير. 



 

 وسائل  –طريقة الوحدات  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ورق عمل 
 

 
 

 



 

 األخوة المعلمين والمعلمات 

ِ َوبََرَكاتُهُ   الّساَلُم َعلَيُكْم َورحمة َّللاَّ

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة 

www.mta.sa 

 التوحيد ةأن تقدم لكم جميع ما يخص ماد

 هـ  1443 الثالثللفصل الدراسي  

 أهداف+ توزيع  +  حضير ت

  

 أنواع التحاضير 

  استراتيجيات الليزر+ وحدات مشروع الملك عبدهللا + الطريقة البنائية + االستراتيجيات الحديثة + مسرد + التعلم النشط الجديد + طريقة

 البطاقات + تخطيط الدروس + التخطيط العكسي

 المرفقات

 درسثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل 

+ 

 الطالبة و دليل المعلمه  كتاب

+ 



 

 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور 

+ 

 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 

 أوراق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس 

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 سجل إنجاز الطالبة 

+ 

 حل أسئلة الكتاب 

+ 

 خرائط ومفاهيم



 

+ 

 أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات 

+ 

 ثراءات ا

 

 رح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج ش

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا 

 لاير للفيدكس 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

( ساعة 72ساعة الى  48من  ) 

  

 ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب 

 إلكترونياا عن طريق الرابط 

sa/cwww.mta. 

 يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة كذلك

https://mta.sa/c/


 

طباعة عادية_  طباعة ملونة  _  سي دي  ) حسب طلبكم ) 

 ايميل المبيعات 

T@mta.sa 

 لاير    20 على سي دي  سعر المادة

 لاير    20عن طريق االيميل  سعر المادة

 لاير     30مع السي دي طباعة عادية سعر المادة

 لاير      60سي دي طباعة ملونة مع ال مادةسعر ال

 لاير للفيدكس المستعجل  50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 * لاير 550  اسابيع عشر لاير 60 الواحد  االسبوع مدرستي منصة اعمال *

 

لاير 50يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة   



 

 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين 

———————————————————– 

 " العتيبي عبدالرحمن سعد"  بإسم  بنوك حسابات

==========================  

 الراجحي 

 233608010954856  

 بان اي

SA5780000233608010954856 

---------------------------------------------- 

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/دين.jpg


 

 األهلي   البنك

21065828000106 

   بان اي  

SA0610000021065828000106 

---------------------------------------------- 

 سامبا بنك

8001852539 

   بان  اي

 SA2740000000008001852539 

---------------------------------------------- 

 الرياض بنك

2052558759940 

   بان  اي  

SA3520000002052558759940 

---------------------------------------------- 



 

 الفرنسي السعودي  البنك

K2213000185 

   بان  اي  

SA82550000000K2213000185 

---------------------------------------------- 

  البالد بنك

900127883010006 

   انب  اي  

SA4715000900127883010006 

---------------------------------------------- 

 لإلستثمار السعودي  البنك

0101001926001 

  بان  اي  

SA6065000000101001926001 

---------------------------------------------- 



 

 الجزيرة  بنك

030680161166001 

   بان  اي  

SA6760100030680161166001 

---------------------------------------------- 

 االنماء بنك

68202882885000 

    بان  اي  

SA2805000068202882885000 

---------------------------------------------------------------------------- 

 : للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية

0555107025 

0557977722 

0551092444 

5583960060 

https://wa.me/966555107025
https://wa.me/966557977722
https://wa.me/966551092444
https://wa.me/966558396006


 

0558396004 

0558396119 

 0505107025 

 

https://wa.me/966558396004
https://wa.me/966558396119
https://wa.me/966505107025
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