التوحيد
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 3



تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.



تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.



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 ف ارغه.
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.
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الوسيلة

تبرررين الواجررر علررري
المسرررررررررررلم حرررررررررررو
الرسو 
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حقوق زوجات
الرسول صلى هللا
عليه وسلم

الهص الدراسي  :الثا ي

الوحدة  :منهج أه السنة والجماعة في الع يدة.

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد



لمررا ا سررمي اه ر السررنة
والجماعة بهذا االسم ؟



الرسرررو  أرسررر الررري
الناس كافة  ,فمرا الردلي
علي لك ؟
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ما المراد بآ بير النبري
؟



مرررررا الواجررررر
البي ؟



مرررا الواجررر حرررو اهررر
البيررررررر فررررررري العصرررررررر
الحاضر ؟



ما المراد بآ بير النبري
؟



مرررررا الواجررررر
البي ؟

حرررررو



مرررا الواجررر

حرررو اهررر

زوجررررررررررات الرسررررررررررو
زوجاته وسلم

المشرفة التربوية :

مديرة المدرسة :

حرررررو

األخوة المعلمين والمعلمات
ال ّ
ه اوبا ار اكاتُهُ
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن ت دم لكم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهدا
(خماسي  +وحدات مشروع الملك عبده  +مسرد  +استراتيجيات حديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوين مختلهة لك درس
+
سجالت الت ويم والمهارات حس ظام ور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أور قياس لك درس
+
أورا عم لك درس
+
سج إ جاز المعلمة
+

وسج إ جاز الطالبة
+
ح األسئلة
+
خرائط ومهاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالهيديو لجميع دروس المنهج
____________________
طباعة ملو ة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي ف ط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرف ات السي دي عن طريق االيمي =  20لاير
التواي في الرياض والخرج مجا ا
والرسا الطل عن طريق فيدكس المستعج (  24ساعة ) يضا
لحجز طلبكم وتسجي معلومات اإلستالم:
إلكترو يا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

 51لاير

ويمكنكم طل توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيمي
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطل من داخ المملكة يمكنك اإلتصا على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتس التحاضير
0505107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)

SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصر

الراجحي

مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك خرى يمكنكم التحوي على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أاحاب المكتبات الراغبين في أن يكو وا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مد هم االتصا بجوا المدير

0554466161

