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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

1440/4/30هـ

1440/5/4هـ

اإلسالم ديني
1440/5/28ه
ـ

1440/6/2هـ

األسبوع

2
األسبوع

( التوحيد )

1440/5/7هـ

للصف ( األول االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني
األسبوع

1440/5/21ه 1440/5/25ه
ـ
ـ

1440/5/11ه
ـ

4

الدين الحق

األسبوع

1440/6/19ه 1440/6/23ه
ـ
ـ

8

أحب اإلسالم

1440/7/7هـ

األسبوع

1440/7/10ه
ـ

1440/7/14هـ

األسبوع

1440/7/17ه 1440/7/21ه
ـ
ـ

11

محمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا
ورسوله

12

محمد صلى هللا عليه وسلم عبد
هللا ورسوله

1440/8/13هـ

األسبوع

1440/8/16ه 1440/8/20ه
ـ
ـ

16

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم

3

اإلسالم ديني
1440/6/5هـ

األسبوع

1440/6/9هـ

الدين الحق

األسبوع

5

أركان اإلسالم

6

األسبوع

1440/6/26ه 1440/6/30ه
ـ
ـ

األسبوع

9

محمد صلى هللا عليه وسلم نبيي

10

محمد صلى هللا عليه وسلم نبيي

األسبوع

1440/7/24ه 1440/7/28ه
ـ
ـ

األسبوع

1440/8/6هـ

األسبوع

13

محمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا
ورسوله

14

أحب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم

15

17

استكمال البرامج العالجية للطالبات
غير المتقنات لمعايير التقويم
معلمة المادة:
أ/

ملاحظات

1440/8/23ه 1440/8/27ه
األسبوع
ـ
ـ

7

أركان اإلسالم
1440/7/3هـ

1440/8/2هـ

1440/5/14ه
ـ

1440/5/18هـ

1440/6/12ه
ـ

1440/6/16هـ

أركان اإلسالم

1440/8/9هـ

أحب رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 1440/4/30هـ
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 1440/8/16هـ
بداية اجازة نهاية العام  :االحد1440/8/27 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

توزيع منهج مادة
..................................................................
........

( التوحيد )

للصف ( األول االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

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

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

عنوان الدرس

المادة
توحيد
الوسيلة التعليمية

الفصل
الحصة

اإلسالم ديني
تمهيد الدرس

التاريخ

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية –
إلقائية

ﺱ ما مراتب الدين الثالثة ؟

األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالب )

 أن تتعرررررط الطالبررررة

اإلسالم هو توحيد هللا وطاعته وترط معصيته

.

إجراءات التعليم و التعلم



على مفهروم اإلسرالم ما اإلسالم ؟



 أن تسررررتدل الطالبررررة الدليل قول هللا تعالى :
علررى أن الرردين عنررد قال تعالى (إن الدين عند هللا اإلسالم )
نشاط :
هللا اإلسالم

أكمل الفراغ :



 أن تعتررررررر الطالبرررررررة
بدين اإلسالم.



 أن تشررررارط الطالبررررة
فررررري حرررررل أنشرررررطة
الدرﺱ
التقويم الختامي

الصف

األول االبتدائي



تقويم الدرﺱ بالكتاب

أطررررررؤ السرررررلال المقابرررررل علرررررى
الطالبات (ما اإلسالم ) .
أقوم بعرر تعريرا اإلسرالم أمرام
الطالبررررررات بالوسرررررريلة المناسرررررربة
وأقرررررأ التعريررررا ثررررم أطلررررب مررررن
الطالبرررررات قرااتررررره واحررررردة بعرررررد
األخرى
أعررر الرردليل علررى اإلسررالم أمررام
الطالبررررات وأسررررتمه لترررررداد مررررن
الطالبات
أسرررتمه لمشررراركات الطالبرررات فررري
حل أنشطة الدرﺱ
أرعري توزيرره المشرراركات فرري حررل
أنشررررررطة الرررررردرﺱ علررررررى جميرررررره
الطالبات
الواجب المنزلي

تقويم الهدف

 عرفرررري مفهرررروم
اإلسالم .
 استدلي على أن
الررررردين عنرررررد هللا
اإلسالم
 رقابة ذاتية
شررررراركي فررررري حرررررل
أنشطة الدرﺱ

ّللا او اب اركااته
س االم ا
علايكم اورحمة َ ه
ال ّ
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
) للصا الواحد ( سي دي فقط =  20لاير
جميه 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
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

