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معلومات عن المعلمة







المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التوحيد الصف السادس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد  1441/4/31الخميس 1441/5/4

منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة

2
3
4

الخميس 1441/5/11
األحد 1441/5/7
األحد  1441/5/14الخميس 1441/5/18
األحد  1441/5/21الخميس 1441/5/25

حقوق الرسول (ص)
حقوق زوجات النبي (ص)
حقوق أهل بيت النبي (ص)

5

األحد  1441/5/28الخميس 1441/6/2

حقوق الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين

الخميس 1441/6/9

6

األحد 1441/6/5

7

األحد  1441/6/12الخميس 1441/6/16

8

األحد  1441/6/19الخميس 1441/6/23

حقوق الخلفاء الراشدين رضي اهلل عنهم أجمعين
مراجعة على ما سبق
الواجب ألئمة المسلمين

9

األحد  1441/6/26الخميس 1441/6/31

اإليمان باليوم اآلخر

11

األحد 1441/7/3

11

األحد  1441/7/11الخميس 1441/7/14

عالمات الساعة
قتنة القبر ونعيمه وعذابه  +أحوال يوم القيامة

12

األحد  1441/7/17الخميس 1441/7/21

مراجعة على ما سبق

13

األحد  1441/7/24الخميس 1441/7/28

الشفاعة

14
15

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9

الخميس 1441/7/7

 17+16األحد  1441/8/16الخميس 1441/8/27

الجنة والنار
مراجعة عامة

األختبار النهائي

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

توحيد /6ب
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة
ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

أجيبي على األنشطة الموضحة وفق المطلوب.
رابط تفاعلي

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

مراجعة ما سبق دراستة

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

أن تعرف التلميذة أهل السنة
والجماعة.
أن تبين التلميذة سبب تسمية أهل
السنة والجماعة بهذا االسم.
أن تحدد التلميذة منهج أهل السنة
والجماعة في العقيدة.
أن تجيب التلميذة على األنشطة
الموضحة وفق المطلوب.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تعتز التلميذة بمنهج أهل السنة
والجماعة وتسير على خطاهم.

أعرض لمقدمة في بداية الحصة عن الدروس والموضوعات التي تتناولها الوحدة وأهم
األفكار الرئيسة المشتملة عليها ،تمهيداً لما سوف يتم عرضه وذلك إلثاره انتباهن
ولتنشيط أذهانهن حول موضوع الدرس ثم أقدم للتلميذات شرحاً وتحليالً باالستعانة
بالوسائل التعليمية اإليضاحية لمفهوم منهج أهل السنة والجماعة ومن هم أهل السنة
والجماعة.
أثير تفكير التلميذات بسؤال تحت عنوان( :ما المراد بأهل السنة والجماعة؟ وما سبب
تسميتهم بذلك االسم؟) ،وأترك المجال للتلميذات التي لديهن معلومات حول ذلك للتحدث
عن ما تعرفه أمام زميالتها ،ثم أقوم بالتنسيق مع التلميذات بعمل حوار يكون موضوعه
تعريف أهل السنة والجماعة ،بحيث يتم اختيار تلميذة من تلميذات الصف وتكون هي من
تدير الحوار مع زميالتها وأقوم بدور المتابعة على ما يتوصلن إليه التلميذات من خالل
الحوار.
أستثمر مهارة التلميذات في التحاور والنقاش وذلك من خالل فتح حوار معهن يكون
محوره األساسي التحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة ،وبعد الحوار معهن
أقدم لهن ملخص سبوري يعرض لمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة مع االستعانة
ببعض األدلة من القرآن والسنة على خصائص هذا المنهج.
أكتب النشاط كما هو موضح بالكتاب المدرسي على السبورة ثم أختار ثالث تلميذات
لإلجابة على النشاط ثم أقوم باختيار ثالث تلميذات آخر لإلجابة وهكذا بحيث أشرك جميع
التلميذات في التوصل للحل المناسب مع تقديم الحافز المعنوي للتلميذات صاحبات
اإلجابات الصحيحة.
أوزع ورقة العمل على التلميذات ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة التلميذات خالل إجاباتهن وأعزز
التلميذات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

التقويم

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

اخلربات السابقة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

عرفي أهل السنة والجماعة.

بيني سبب تسمية أهل السنة والجماعة
بهذا االسم.

حددي منهج أهل السنة والجماعة في
العقيدة.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي

الواجبات املنزلية

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

املهارات املستهدفة

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

األخوة المعلمين والمعلمات
الل ِه وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُ ْم وَرحمة َّ
سلَا ُم َ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبداهلل  +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
+

تفكير

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 =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال

التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكتروني ًا 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

