تحضير مادة

.


.

.



.

.



.

.

.

.


.








.

.
.





.

معلومات عن المعلمة







.

المســرد

م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

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

.

توزيع منهج مادة التوحيد الصف الثالث االبتدائي
التاريخ

األسبوع
من

الدروس
إلى

1

األحد 1443/4/03

الخميس 1443/5/4

أركان اإليمان

2

األحد 1443/5/7

الخميس 1443/5/11

األول – التقويم

0

األحد 1443/5/14

الخميس 1443/5/11

اإليمان باهلل تعالى

4

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/5/25

الدرس  -2-التقويم

5

األحد 1443/5/21

الخميس 1443/6/2

اإليمان بالمالئكة

6

األحد 1443/6/5

الخميس 1443/6/9

التقويم

7

األحد 1443/6/12

الخميس 1443/6/16

اإليمان بالكتب

1

األحد 1443/6/19

الخميس 1443/6/20

التقويم

9

األحد 1443/6/26

الخميس 1443/6/03

اإليمان بالرسل

13

األحد 1443/7/0

الخميس 1443/7/7

التقويم

11

األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/14

اإليمان باليوم اآلخر

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

التقويم

10

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

اإليمان بالقضاء والقدر

14

األحد 1443/1/2

الخميس 1443/1/6

التقويم

15

األحد 1443/1/9

الخميس 1443/1/10

اإلحسان

الخميس 1443/1/27

التقييم النهائي

 17+16األحد 1443/1/16

مالحظات

.

المادة :التوحيد
العنوان :الوحدة الثالثة
الصف :الثالث االبتدائي (الفصل الدراسي الثاني)
الموضوع :أركان اإليمان
الفترة الزمنية 12 :حصة
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.
األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعدد أركان اإليمان.
 تعرف المقصود باإليمان باهلل.
 تبين المقصود بكل من الربوبية واأللوهية.
 تحدد جزاء اإليمان باهلل.
 توضح المقصود باإليمان بالمالئكة.
 تبرز باألدلة وجوب اإليمان بالكتب السماوية.
 تذكر الدليل على وجوب اإليمان بالرسل عليهم الصالة والسالم.
األسئلة األساسية:
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
 عددي أركان اإلسالم.
ستفهم التلميذة أن:
الفكرة الكبرى( :معنى اإليمان باهلل :إفراد اهلل تعالى بالربوبية
 وضحي أركان اإليمان.
واأللوهية واألسماء والصفات).
 ما المقصود باإليمان باهلل؟
 ما المقصود بالربوبية واأللوهية؟
(األفهام الباقية):
 ما الدليل على وجوب اإليمان باهلل تعالى؟
 الربوبية :العلم واإلقرار بأن اهلل وحده هو الخالق الرازق والمدبر  ما المقصود باإليمان بالكتب؟
لجميع المخلوقات.
 ما معنى اإليمان بالرسل؟
 األلوهية :صرف جميع أنواع العبادة هلل وحده ال شريك له.
 ما الدليل على اإليمان باليوم اآلخر؟
 األسماء :أسماء اهلل الحسنى مثل السميع والبصير والعليم
 من الذي خلقنا وخلق جميع المخلوقات؟
والرحمن.
 الصفات :صفات اهلل الحسنى مثل السمع والبصر والعلم والرحمة
والعظمة.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على...
ستعرف التلميذة.....:
 تعداد أركان اإليمان الستة مرتبة.
 أركان اإليمان.
 بيان معنى كل ركن من أركان اإليمان.
 اإليمان باهلل تعالى.
 ذكر بعض آيات اهلل ومخلوقاته الدالة على ربوبيته.
 اإليمان بالمالئكة عليهم السالم.
 توضيح بعض أسماء اهلل وصفاته.
 اإليمان بالكتب.
 ذكر بعض الكتب المنزلة ومن أنزلت عليه.
 اإليمان بالرسل عليهم السالم.
 اإليمان باليوم اآلخر.
 اإليمان بالقدر خيره وشره.
الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

.

المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن

تتمثل مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح أركان اإليمان.

المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم :مراجعة الدرس – – حل تقويم الوحدة – التقويم األدائي.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم.
األنشطة التعليمية التعلمية:
 أقوم بالتمهيد للتلميذات من خالل رسم ثالث دوائر متداخلة تمثل مراتب الدين وأكتب على واحدة اإلسالم وعلى الثالثة
اإلحسان ,ثم أسال التلميذات عن المرتبة الثانية وأطلب منهن كتابتها في المكان المخصص لها.
 أقوم بعرض الحديث التالي" :عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فسأله عن
" عن
اإليمان فقال صلى اهلل عليه وسلم" :
طريق لوحة مكتوبة عليها الحديث ثم أطلب من التلميذات استخراج أركان اإليمان من خالل فهمهن لمعاني الحديث الشريف.
 أقدم للتلميذات لوحة جيوب وأطلب من التلميذات ترتيب أركان اإليمان بغرض التحقق من إتقان التلميذات لذلك.
 أقدم للتلميذات لوحة تعليمية توضح معنى اإليمان باهلل ثم أطلب من التلميذات البحث عن الدليل على وجوب اإليمان باهلل من
القرآن الكريم وحفظ اآلية الكريمة حفظًا جيداً.
 أطلب من التلميذات ذكر ما يعرفنه من أسماء المالئكة وأقوم بتسجيل اإلجابات الصحيحة على اللوح ,ثم أطلب من كل تلميذة
تسجيل ثالثة أسماء منهم في كراستها.
ۚ
 من خالل تدارس قول اهلل تعالى "
ۚ





ۖ

" ,أوضح للتلميذات كيف دل القرآن الكريم على

وجوب اإليمان بالمالئكة.
أقدم للتلميذات مجموعة من الصور الملونة للكتب السماوية ,ثم أوجه للتلميذات السؤال التالي( :ما معنى اإليمان بالكتب؟),
يقمن التلميذات بمشاهدة الصور ومحاولة اإلجابة على السؤال إجابة دقيقة وواضحة.
أقوم بتقسيم تلميذات الصف إلى ثالث مجموعات ,ثم أطلب من التلميذات ذكر ما يعرفنه كل مجموعة من أسماء الرسل وأقوم
بتسجيل اإلجابات الصحيحة على السبورة.
أطلب من التلميذات الرجوع إلى فهرس سور القرآن والبحث عن أسماء السور التي تدل على اليوم اآلخر ,أقوم بتسجيل
اإلجابات الصحيحة على السبورة.
من خالل تدارس قول اهلل تعالى" :

" ,أوضح للتلميذات أهمية االستعداد لليوم اآلخر.
 أقدم للتلميذات عرض تقديمي يوضح لهن معنى اإليمان بالقدر خيره وشره ,أطلب من التلميذات مشاهدة العرض على أن تقوم
كل تلميذة بحكاية واقع تعرضت لها وكيف رضيت بقضاء اهلل وقدره.
 أطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح أركان اإليمان.

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
+
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 (  24ساعة ) يضاف  51ريال
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

.

