التوحيد
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

.



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.


تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.



تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.



تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.



تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس

حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.



توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

.















أن تفكر الطالبة في آيات اهلل سبحانه وتعالى
أن تستدل الطالبة على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعالى
أن تتثبت لدى الطالبات العقيدة الدينية الصحيحة
أن تزداد فهم الطالبة ألركان اإلسالم الخمسة

أن تعرف الطالبة حقيقة دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم وعموم رسالته
أن تزداد فهم الطالبة بما يجب على اإلنسان معرفته نحو ربه ونبيه ودينه.

أن تحقق الطالبة عبادة اهلل وحده ال شريك له.

أن تكتسب الطالبات معلومات عن العقيدة كالبعث واليوم األخر والجنة والنار
أن تفهم الطالبة حقيقة دينه في سمو مشاعر بحب الخير وبرقي وجدانه بأخالق اإلسالم

تبصير الطالبة بالعقيدة الصحيحة وأحكام اإلسالم في العبادات والمعامالت واألهداف الغريبة لدراستها للعلوم الدينية.

التزام منهج اإلسالم في سلوك الفرد وسلوك الجماعة والقدوة الحسنة من خالل تمسكه بالشريعة.
النظر في مخلوقات اهلل وتدبره فيها من آيات ودالئل قدرته.
سلوك أحدث الطرق التربوية في التمهيد للدروس وربطه بالدروس األخرى واإلكثار من المناقشة والحوار وتوجيه األسئلة وتصحيح
األخطاء بصورة فردية.

.

معلومات عن المعلمة
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توزيع منهج مادة التوحيد الصف السادس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25

منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة
حقوق الرسول (ص)
حقوق زوجات النبي (ص)

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

حقوق أهل بيت النبي (ص)

6
7
8

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

حقوق الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين
حقوق الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم أجمعين
الواجب ألئمة المسلمين

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

الواجب ألئمة المسلمين

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14

اإليمان باليوم اآلخر
عالمات الساعة

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

قتنة القبر ونعيمه وعذابه

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

أحوال يوم القيامة

14
15

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13

الشفاعة
الجنة والنار

الخميس 1441/8/27

التقييم النهائي

 17+16األحد 1441/8/16

مالحظات
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موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

منهج أهل السنة والجماعة في
العقيدة.

المادة

توحيد 6ب ف2

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما هو منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة؟

مجسمات

صور

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

األنشطة

أن تعرف التلميذة أهل
السنة والجماعة.

المراد بمنهج أهل السنة والجماعة :هو طريقهتم وسيرتهم وهديهم.
المراد بأهل السنة والجماعة
هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه
ض َي هللاَ عنهُ.
َر ِ
سبب تسميتهم بأهل السنة
سنة النَّبَ ِويَّة واتباعهم لها واألخذ بها ظاهراً
س ُّموا أهل سنة لتمسكهم بال ُّ
ُ
وباطنا ً في القول والعمل واالعتقاد ،عمالً بقوله صلى هللا عليه وسلم:
ضوا
سكوا بها َو َع ّ
سنُّ ِة ا ْلخلَفَا ِء ا ْل َم ْهديَّينَ ال َّراش ِدينَ  ،تَ َم َّ
سنَّتِيَ ،و ُ
(فَ َعلَ ْي ُك ْم بِ ُ
مح َدثَ ٍة ب ْد َعةٌ َوك َّل ب ْد َع ٍة
ت األ ْمو ِر فإن ك َّل ْ
اج ِذَ ،وإِياك ْم َو ْ
مح َدثَا ِ
عليها بالنَّ َو ِ
)
1
(
ٌ
َ
ضالَلة) .
َ
سبب تسميتهم بالجماعة
س ُّموا أهل الجماعة ألنهم اجتمعوا على الحلق ولم يتفرقوا في الدَّين،
ُ
واتبعوا ما أجمع عليه السلف الصالح ،عمالً يقول النبي صلى هللا عليه
وسلم( :علَ ْي ُّك ْم بِا ْل َج َما َع ِة وإِيَّا ُك ْم وا ْلفُ ْرقَةَ)(.)1
منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة
يتلخص منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة فيما يأتي :مصدر العقيدة
هو:
أوالً :القرآن الكريم.
سنة النَّبَ ِويَّة الصحيحة.
ثانياً :ال ُّ
ثالثا ً :إجماع السلف الصالح.

نشاط ( )1ص12
رسولنا وحبيبنا محمد
صلى هللا عليه وسلم له
منزلة عالية ومكانة
رفيعة له منَّا المحبة
والطاعة واالقتداء
واألسوة واالتباع.
تحاوري مع زميلتك في
بيان خمسة أسباب تعين
على التمسك بسنته صلى
هللا عليه وسلم.
نشاط ( )2ص12
م َّما تميَّز به مذهب أهل
السنة الجماعة اتباع
سنة ،قال هللا
الكتاب وال ُّ
تعالى:

أن تبين التلميذة سبب
تسمية أهل السنة
والجماعة بهذا االسم.

أن تحدد التلميذة منهج
أهل السنة والجماعة في
العقيدة.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي أهل السنة
والجماعة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

بيني سبب تسمية أهل
السنة والجماعة بهذا
االسم.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

حددي منهج أهل السنة
والجماعة في العقيدة.

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب المنزلي
اسم المعلمة.......................................... /
.

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
هللا َوبَ َر َكاتُهُ
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة َّ ِ
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
____________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
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
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
(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

.

