التوحيد
الصف األول ابتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،
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 هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

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 حياته

األهداف العامة لتدريس التوحيد المرحلة االبتدائية
 .1غرس أصول العقيدة اإلسالمية في قلب الطالبة.
 .2معرفة أنواع التوحيد ،واالستدالل عليها بآيات هللا الشرعية والكونية والنفسية.
 .3تحقيق العبودية هلل وحده وإخالص العبادة له.
 .4تنمية محبة هللا تعالى وتعظيمه وطاعته في قلب الطالبة.
 .5تنمية محبة رسول هللا وتوقيره وطاعته في قلب الطالبة.
 .6تنمية حب اإلسالم وشرائعه واالعتزاز به.
 .7التفريق بين اإلسالم وبين ما يناقضه.
للشرك وأنواعه ،والحذر من الوقوع فيه.
 .8معرفة المفهوم العام ِّ
 .9التفريق بين مفهومي« الوالء » و« البراء » واالستدالل لهما.
األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد للصف األول االبتدائي
 .1تنشئة الطالبة على إفراد هللا تعالى بالعبادة.
 .2تنمية معرفة هللا في قلب الطالبة من حيث كونه خالقا رازقا مستحقا للعبادة وحده.
 .3االستدالل على ربوبية هللا  -تعالى -ببعض مخلوقاته ونعمه.
 .4معرفة دين اإلسالم وكونه الدين الحق.
معرفة الرسول وما يستحقه من المحبة والطاعة.
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مالحظات

عنوان الوحدة :معرفة دين اإلسالم
الحصة
األولى
الفصل

المكون
الدرس األول:
اإلسالم ديني

الهدف
 تعريف اإلسالم.
 ذكر الدليل على دين
اإلسالم.

معلمة المادة:

المهارة

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

الطالقة
التذكر

التعلم
التعاوني

ص  8كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

مديرة المدرسة:

ّللا اوبا اركااته
السّ االم اع اليكم اورحمة َ ه
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
) للصف الواحد ( سي دي فقط =  20لاير
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
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

