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تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم
الذي ختم هللا به الرساالت والنبوات.
االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
اتخاذ القرآن إما ًما وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
تنقية الدين من البدع.
اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع
هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم.

األهداف الخاصة للمادة







تعريف المتعلمين بخالقهم وبناء عقيدتهم اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلمين على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم
اآلخر وبالقدر خيره وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلمين على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب
المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلمين عن كل ما يوقعهم في الشرك ـ والعياذ باهلل ـ ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من
كان.
حث المتعلمين وتعويدهم على االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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مالحظات

المادة
موضوع الدرس
التمهيد
إستراتيجية التعليم
األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة المسائل
األربعة التي يجب على اإلنسان
تعلمها.
أن توضح التلميذة العلم الذي
يجب تعلمه.
أن تبين التلميذة األمور التي
تعين على معرفة العبد لربه.
أن تعدد التلميذة األمور التي
تعين على معرفة الرسول صلى
هللا عليه وسلم.
أن تستنتج التلميذة األمور التي
تعين العبد على معرفة دينه.
أن تحدد التلميذة الدليل على
وجوب معرفة هذه العلوم
النافعة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفهم التلميذة أهمية معرفة
العلم الذي يجب تعلمه.

الواجب

التوحيد

اليـوم
التاريخ
الحصة

الخامس اإلبتدائي
العلم الذي يجب تعلمه
ما المقصود بالتوحيد؟

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

األحد

الوسائل المساعدة

االثنين

الثالثاء األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

يجب على اإلنسان أن يتعلم أربع مسائل عليها مدار سعادته في الدنيا واآلخرة وهي:
العلم - .العمل به - .الدعوة إليه - .الصبر على األذى فيه.
ب تَ َع ُّل ُمه
ال ِعل ُم الَّذي يَ ِج ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ُّ
َّ
َ
ب تَ َعل ُمهُ ثالثة أ ُمو ٍر:
ال ِعل ُم الذي يَ ِج ُ
أوالًَ :م ْع ِرفَةُ هللاِ تَ َعالى :فَهُ َو هللاُ:
ستَ ِح ُّ
ضار  ،ا ْل ُم ْ
ق لِ ْل ِعبَا َد ِة َو ْح َدهُ
ق ، .ال ُم ِحيي ال ُم ِميت ، .النَّافع ال َّ
ا ْل َخالِقُ ، .ال َّرزَّاقُ ، .ال َمالِ ُك المدبَّ ُر ِل ْل َخ ْل ِ
ش ِري َك لَهُ.
الَ َ
ما يُ ِعينُ َعلَى َمع ِرفَ ِة هللاِ.
ِم َّما يُ ِعينُ َعلَى َم ْع ِرفَ ِة هللاِ تَ َعالى:
صفَاتِ ِه.
يم ،والتَّ َع ُّرفُ َعلَى َما فِي ِه ِمنْ  :أَ ْ
س َما ِء هللاَِ ،و ِ
 .1قِ َرا َءةُ القُ ُرآ ِن ال َك ِر ِ
ت هللاِ َو َم ْخلُوقَاتِ ِه الَّتي تَ ُد ُّل َعلَى َع َ
ظ َمتِ ِه.
 .2التَّفَ ُّك ُر في آَيا ِ
ُ
َ
سو ِل هللا محم ٍد 
ثانياًَ :مع ِرفة َر ُ
ُ
صفَاتِه َ
س َل ،
الخ ْلقِيَّ ِة
َوتَ ْ
ش َم ُل َم ْع ِرفَةَ  :ا ْ
والخلُقِيَّ ِة  ،و َمنْ أَ ْر َ
س ِم ِه َونَ َ
س َل ولِ َمنْ أُ ْر ِ
سلَهُ وبِ َما َذا أُ ْر ِ
سبِ ِه َ ،و ِ
َ
َ
َ
سبِي ِل هللاِ.
ص ْب ِر ِه َعلى األذى في َ
َوقِيَا َم ِه بِال َّدع َْو ِة إِلى هللاِ  ،و َ
سو ِل هللا محم ٍد 
ِم َّما يُ ِعينُ َعلَى َم ْع ِرفَ ِة َر ُ
سو ِل هللاِ .
سي َر ِة َر ُ
يم ،والتَّ َع ُّرفُ َعلَى َما فِي ِه ِمنْ ِ
 .1قِ َرا َءةُ القُ ْرآ ِن ال َك ِر ِ
َّ
ي.
ث النَّبَ ِو َّ
ث َر ُ
ب التي َج َم َع َها ال ُعلَ َما ُء في َ
 .2قِ َرا َءةُ َ
الح ِدي ِ
سو ِل هللاِ ِ منَ ال ُكتُ ِ
أحا ِدي ِ
سي َر ِة النَّبَ ِويَّ ِة.
ب الَّتِي َج َم َع َها العُلَ َما ُء في ال َّ
سي َرت ِه ِ منَ ال ُكتُ ِ
 .3قِ َرا َءةُ ِ
ثالثاًَ :مع ِرفَةُ ِدي ِن ا ِإلسالَ ِم:
ث َو ِه َي:
َوتَ ْ
ب الدَّي ِن الثَّالَ ِ
ش َم ُل َم ْع ِرفَةَ مراتِ ِ
سانُ .
ح
اإل
الثالثة:
المرتبة
،
سالَ ُم ، .المرتبة الثانية :ا ِإلي َمانُ .
المرتبة األولى :ا ِإل ْ
ِ ْ َ
ما يُ ِعينُ َعلَى َمع ِرفَ ِة ِدي ِن ا ِإلسالَ ِم
ِم َّما يُ ِعينُ َعلَى َم ْع ِرفَ ِة دين ا ِإلسالم:
َام.
يمَ ،وتَ َعلُّ ُم َما فِي ِه ِمن :األَ ْحك ِ
 .1قِ َرا َءةُ القُ ْرآ ِن ال َك ِر ِ
َ
ُّ
َ
َام.
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ل
ْ
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َ
َ
 .2قِ َرا َءةُ َ
ِ
ِ
ِ
أحا ِدي ِ
َ
ِ
سو ِ
ُ َ
َ
َ
ب النَّافِ َع ِة.
ر
ط
ع
م
ال
س
إل
ا
َام
َنْ
ْ
يق :ال ُعلَ َما ِء الربانيينَ ،و َما َكتَبوهُ ِمنَ ال ُكتُ ِ
ِ
ِ
ِ
 .3تَ َعلُّ ُم أَ ْحك ِ
ِ
لوم النَّافِ َع ِة
ال َّدلِي ُل َعلَى ُو ُجو ِ
ب َمع ِرفَ ِة َه ِذ ِه ال ُع ِ
لوم:
الدليل َعلَى ُو ُجو ِ
ب َم ْع ِرفَ ِة َه ِذ ِه ال ُع ِ
َ
َ
َح ُ
س ِد ِه،
ب  أن النب َّي  قا َل في المؤ ِم ِن إِذا َكانَ في ق ْب ِر ِه" :فتُ َعا ُد ُر ُ
وحهُ في َج َ
ديث :ا ْلبَ َرا ِء ب ِن عَا ِز ٍ
سانِ ِه فَيَقُوالَ ِن لهَ :من َربُّ َك؟ فيقو ُلَ :ربَّ َي هللاُ :فَيَقُوالَ ِن لهَُ :ما ِدينُ َك؟ فيقو ُلِ :دينِ َي
فَيَأْتِي ِه َملَكَا ِن فَيُ ْجل َ
سالَ ُم ،فَيَقُوالَ ِن لهَُ :ما َه َذا ال َّر ُج ُل الَّ ِذي بُ ِع َ
سو ُل هللاِ ."
ا ِإل ْ
ث فِي ُك ْم؟ فيقو ُل :هُ َو َر ُ

أستهل الدرس بشرح وتوضيح المسائل األربعة التي يجب على
اإلنسان تعلمها ،ثم أقوم باختيار مجموعة من التلميذات ألناقشهن فى
مضمون ما شرحته حتى أتأكد من استيعابهن للمعلومات بشكل تام
وأطلب منهن تسجيل مالحظاتهن على شكل نقاط داخل كراساتهن.
أوضح للتلميذات العلم الذي يجب تعلمه من خالل شرح مفسر
باإلستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح
المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم
مدى استيعاب التلميذات لما شرحته من خالل سؤال التلميذات وتقييم
إجاباتهن.
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية التى تعرض بواسطة
جهاز البروجكتور أوضح بها األمور التي تعين على معرفة العبد لربه
وأقوم بمناقشة العرض ومحتوياته مع التلميذات وأنتبه لمدى استيعاب
التلميذات حتى أتاكد من تمام استيعابهن حتى لو تطلب األمر إعادة
العرض مرة أخرى.
أوجه للتلميذات السؤال التالي :عددي األمور التي تعين
على معرفة الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومن خالل إجابات التلميذات
أعلق على مضمون االسئلة واإلجابات بما يسمح لي توصيل الفكرة
بشكل يحقق األهداف التربوية الموضوعة مسبقا ً وأقوم بتحية التلميذات
المجتهدات المتفاعالت منهن.
أطلب من التلميذات تصميم لوحة إرشادية توضح األمور التي
تعين العبد على معرفة دينه ،ثم أقوم بالتعاون معهن في تعليقها على
جدران الفصل وأقوم بتحيتهن على مجهودهن.
أقسم تلميذات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض
مناقشة وتوضيح الدليل على وجوب معرفة هذه العلوم النافعة ،وأقوم
بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة ،ثم مناقشة كل مجموعة فيما
توصلت إليه وتحديد أفضل المجموعات.
أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،ثم أكلفهن
بقراءتها والتفكير في مضمونها وحلها ،ثم أقوم بالتعليق والتعقيب على
إجاباتهن وتصحيح األخطاء إن وجدت.

ما المراد بالعلم الذي يجب تعلمه؟

الخميس

التقويم

اذكري المسائل األربعة التي
يجب على اإلنسان تعلمها.
وضحي العلم الذي يجب
تعلمه.
بيني األمور التي تعين على
معرفة العبد لربه.
عددي األمور التي تعين
على معرفة الرسول صلى
هللا عليه وسلم.
استنتجي األمور التي تعين
العبد على معرفة دينه.
حددي الدليل على وجوب
معرفة هذه العلوم النافعة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التوحيد
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
إلكتروني ًا 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
===========================
/ 233608010954856بنك الراجحي
/ SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
/ 27949172000110البنك األهلي
/ SA0610000027949172000110آي بان األهلي

–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
/ 8001852539سامبا
/ 2052558759940الرياض
/ SA3520000002052558759940اي بان الرياض
/ 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
/ 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
/ SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
/ 68201042364000حساب االنماء
/ Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

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

