مادة التوحيد الصف الرابع االبتدائي

التقديرات القبلية
م
1
2
3
4
5
6
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9
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16

األهداف التعليمية العامة

موجود
جزء منها

غير موجودة

أن تزداد معرفة التلميذة بربها تعالي .
أن تزداد معرفة التلميذة بدينها اإلسالمي .
أن تزداد معرفة التلميذة ألركان االسالم الخمسة .
أن تزداد معرفة التلميذة بالرسول الكريم ودعوته .
ان تعرف التلميذة نبذه من قصص بعض األنبياء ودعوتهم للتوحيد .
أن تعدد التلميذة مراتب الدين الثالث .
أن تعرف التلميذة مرتبة األسالم .
أن تعرف التلميذة مرتبة اإليمان .
أن تعرف التلميذة مرتبة اإلحسان .
أن تعرف التلميذة ربها ،والواجب له سبحانه وتعالي .
أن تسمي التلميذة دينها وأركانه .
أن تبين التلميذة بعض صور الشرك  ،ويبتعد عنها .
أن تذكر التلميذة حقوق زوجات النبي ،وآل بيته وصحابته رضي هللا عنهم
أجمعين
أن تعرف التلميذة بعض جوانب توحيد الربوبية .
أن تحقق التلميذة عبادة هللا وحده ال شريك له .
أن تنمو لدي التلميذة محبة هللا واالنقياد له فى نفسها .

(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

تحقيق الهدف
يكتب باألرقام

توزيع منهج مادة التوحيد للصف الرابع االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

األصل األول  :معرفة العبد ربه

2
3
4

األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

6
7
8

األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

10
11

األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1440/3/27

الخميس 1441/4/1

14
15
16

األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22

األصل األول  :معرفة العبد ربه
أسماء هللا تعالي
أسماء هللا تعالي
أفعال الرب سبحانه وتعالي
أفعال الرب سبحانه وتعالي
مخلوقات هللا تعالي
مخلوقات هللا تعالي
عبادة هللا وحده
عبادة هللا وحده
نعم هللا تعالي
نعم هللا تعالي
نعم هللا فى الكون
نعم هللا فى الكون
مراجعة
مراجعة عامة

18-17

األحد 1441/4/25

الخميس 1441/5/7

اختبارات

مالحظات

َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
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
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

ّللاهُ اوبا اركااتهُ
علايكمُُ اورحمةُ َُ
س اَلمُُ ا
ال ّ
يسرُمؤسسةُالتحاضيرُالحديثة
www.mta.sa
أنُتقدمُلكمُجميعُماُيخصُالتربيةُالخاصةُ(الفكرية)ُ

أنواعُالتحاضير
نموذجُتحضيرُالوزارة
______________________________________________________________
_____
لاير  = 100طباعةُملونةُُ+السيُدي
لاير  = 50طباعةُأبيضُوأسودُُ+السيُدي
)للمادةُالواحدهُ (لايرُ  = 20سيُديُفقط
لاير  = 20جميعُمرفقاتُالسيُديُعنُطريقُااليميل
التوصيلُفيُالرياضُوالخرجُمجانا
والرسالُالطلبُعنُطريقُفيدكسُالمستعجلُ(ُُ24ساعةُ)ُيضافُُ50لاير
 :لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستَلم

إلكترونياًُعنُطريقُالرابط
www.mta.sa/c
للشراءُعنُطريقُااليميل
منُهذاُالرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0505107025
0551092444

