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األهداف العامة للمادة

 oأن يعرف المتعلم أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن يحب هللا عز وجل ويعظمه ويخشاه.
 oأن يع ّمق المتعلم في نفسه ما دلت علىه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات
الشرعية والكونية.
 oأن يحب المتعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم ويوقره ،وينشأ على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 oأن ينشأ المتعلم على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
 oأن ينشأ المتعلم على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم.
 oأن يعرف المتعلم عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ،ويدرك يسر اإلسالم.
 oأن يؤدي المتعلم العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.
 oأن يكتسب المتعلم القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنه ،وينشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.

األهداف الخاصة للمادة

 تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر
وبالقدر خيره وشره.
 اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية
لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك ـ والعياذ باهلل ـ ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل المساعدة
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم مبسطة توضح مراتب
الدين اإلسالمي ،أكلف التلميذات بقراءة الخريطة بتركيز
ومحاولة فهم محتواها ،ثم أقوم بمناقشتهن بشكل هادئ
حول ما خرجن به من خارطة المفاهيم ،أطلب من
مراتب الدين اإلسالمي ثالثة:
التلميذات تلخيص مضمون الخريطة في كراساتهن.
اإلسالم – اإليمان – اإلحسان
عددي مراتب الدين.
أبسط للتلميذات تعريف اإلسالم ،وذلك من خالل كتابته
أن تعدد التلميذة مراتب الدين.
اإلسالم :هو شهادة أن ال إله إال هللا محمدًا رسول
على السبورة وشرح التعريف جزء جزء حتى يتسنى
هللا صلى هللا عليه وسلم ،وإقام الصالة ،وإيتاء
وضحي المقصود باإلسالم.
لهن فهم التعريف بشكل كامل ،اختار تلميذة وأطلب منها
أن توضح التلميذة المقصود باإلسالم.
إعادة شرح التعريف ،أكرر األمر مع أكثر من تلميذة حتى
الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت.
أتاكد من تمام استيعابهن للتعريف.
أن تبين التلميذة المقصود باإليمان.
بيني المقصود باإليمان.
اإليمان :أن نؤمن باهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،أطلب من تلميذة مجتهدة قراءة تعريف اإليمان من الكتاب
المدرسي بصوت واضح ،ثم أتناقش مع التلميذات حول
أن تعرف التلميذة اإلحسان.
واليوم اآلخر ،والقدر خيره وشره.
مضمون التعريف ،أكلف التلميذات بكتابة التعريف
عرفي اإلحسان.
بكراساتهن.
أن تصل التلميذة كل مرتبة من مراتب
الدين برقمها.
أكلف التلميذات بعمل لوحة إرشادية جذابة توضح تعريف صلي كل مرتبة من مراتب الدين
اإلحسان :هو أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن
برقمها.
اإلحسان ،تتعاون التلميذات في عمل وتنفيذ اللوحة ،أقوم
نراه فإنه يرانا.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بمساعدتهن على تنفيذها وتعليقها على حائط الفصل.
بالدرس.
أشرح مضمون التدريب للتلميذات ،ثم أترك لهن المجال
أن تتفهم التلميذة مراتب الدين.
نشاط:
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
كي يقمن بالتفكير في حله ،اختار تلميذة كي تقوم
أصل كل مرتبة من مراتب الدين برقمها.
باإلجابة على الفقرة األولى ،اختار تلميذة ثانية كي تقوم
باإلجابة على الفقرة الثانية ،وهكذا حتى نتنهي من
اإلجابة على كل فقرات التدريب.
أعرض على التلميذات ورقة العمل ,ثم أساعدهن في
اإلجابة على السؤال الموضح بها.
ما اإلسالم؟
الواجب

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير توحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
+التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس

+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856

البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض/ SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000

اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

