مادة التوحيد الصف األول الثانوي
التقديرات القبلية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

األهداف التعليمية العامة

موجود
جزء منها

غي موجودة
ر

إكساب التلميذات معرفة مراتب الدين الثالث :اإلسالم ،اإليمان ،اإلحسان.
إكساب التلميذات معرفة أصول الدين الثالثة :معرفة العبد ( :ربه ،دينه ،نيبه).
تعريف التلميذة بحقوق النبي صلى هللا عليه وسلم وزوجاته ،وآل بيته ،وصحابته رضي
هللا عنهم أجمعين.
تعريف التلميذة بحقوق العلماء ووالة األمر.
تبصير التلميذة بفضل التوحيد وصفات أهله.
أن تدرك التلميذة الغاية من خلق اإلنسان.
أن تعرف التلميذة العبادة بمفهومها الشامل.
أن تزداد محبة هللا وتعظيمه في قلب التلميذة.
أن تذكر التلميذة نبذة عن دين االسالم.
أن تقيم التلميذة أركان اإلسالم وشعارئره التعبدية.

(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 األول الثانوى
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

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

األحد 1440/4/4

الخميس 1441/4/8

15
16
18-17

األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الدروس
التهيئة للدرس

األصل األول  :معرفة هللا
األصل األول  :معرفة هللا
دالئل معرفة الرب
دالئل معرفة الرب
التوحيد
التوحيد
توحيد الربوبية
توحيد االلوهية
مراجعة على ما سبق
توحيد االسماء والصفات
توحيد االسماء والصفات
أثر اإليمان بأسماء هللا وصفاته
فى حياتنا
أثر اإليمان بأسماء هللا وصفاته
فى حياتنا
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

الخطة التعليمية الفردية
المادة
الهدف قصير المدى
المدة

التوحيد

األصل األول  :معرفة العبد ربه

الموضوع

أن تقوم التلميذة بالتعرف على بعض صفات وأفعال ربه تعالي

الى

من

التقييم

األهداف السلوكية) التدريسية(
تستمع التلميذة لشرح المعلمة لالصل االول  :معرفة العبد ربه

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تردد التلميذة خلف المعلمة من ربك ؟

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تحفظ التلميذة معنى الرب.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تكرر التلميذة خلف المعلمة الدليل على ربوبية هللا.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

تقرأ التلميذة أنواع النعم واقسامها.

تحقق

لم يتحقق يعدل

يعاد

طرق التدريس

العرض












المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة معنى الرب والدليل على ربوبية هللا وانواع النعم.
عرض الدرس  :أوضح للتلميذة أنه يجب علينا معرفة هللا وأن هللا هو ربي الذى خلقنى
وخلق جميع العالمين من العدم ،وأن هللا معبودي وليس لى معبود سواه.
أشرح للتلميذة معنى الرب وهو ( الخالق وهو الرزارق وهو المدبر للكون وحده ).
أقرأ للتلميذة بعض االيات من سورة الفاتحه لتوضيح ربوبية هللا وشرح بعض معانيها مثل :
( الحمد هلل  :تعنى الثناء على هللا  ،مع حبه وتعظيمه ).
تحفظ التلميذة أنواع النعم التى انعم هللا علينا بها وهى تنقسم الى النعم الظاهرة (مثل :
الطعام والشراب والهواء) و النعم الباطنة ( مثل الهداية لالسالم ،والتوحيد ،والسنة)
الوسائل التعليمية







الوسائل السمعية
الوسائل البصرية
الوسائل الحسية
وسائل التقنية الحديثة
)الحاسب اآللي-السبورة
الذكية جهاز
العرض(

أساليب التعزيز







لفظي
مادي
معنوي
غذائي
اجتماعي
رمزي

أساليب التقييم







الواجب المنزلي

المادة:

معلمة
القائدة التربوية:
المشرفة

التربوية:

التقويم النهائي لألهداف

مالحظة األداء
اإلجابة المباشرة
المناقشة
تأدية التمارين
تصحيح األخطاء
االختبارات

اتقن
مالحظات:

المالحظات

التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:

التوجيه اللفظي
الحوار والنقاش
المحاكاة والنمذجة
القصص
التوجيه البدني
التمثيل
تحليل المهارة
التعلم باللعب
الخبرة المباشرة
أخرى:

لم يتقن

َّ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

