معلمة المادة

مادة التوحيد الصف الخامس اإلبتدائي
التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة

أن تزداد معرفة التلميذة بربها تعالى .
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 وتعالى.
أن تسمي التلميذة دينها وأركانه .
أن تسمي التلميذة نبيها الواجب له عليه الصالة والسالم.
أن تبين التلميذة بعض صور الشرك ،وتبتعد عنها .
أن تذكر التلميذة حقوق زوجات النبي ،وآل بيته وصحابته رضي هللا عنهم أجمعين
أن تزداد معرفة التلميذة بدينها اإلسالمي.
أن تعتز التلميذة بدينها اإلسالمي.
أن تعدد التلميذة األصول الثالثة.
أن تزداد فهم التلميذة ألركان اإلسالم الخمسة.
أن تذكر التلميذة منزلة كل ركن من أركان اإلسالم.
أن تذكر التلميذة اآلثار المترتبة على تطبيق أركان اإلسالم.
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تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تحفظ التلميذة األصول الثالثة لمعرفة ربها.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أشرح للتلميذة األصول الثالثة ( معرفة ربه – معرفة دينه – معرفة نبيه).

الوسائل التعليمية
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االهداف السلوكية

أن تستمع التلميذة الى شرح المعلمة لألصول

المقدمة والتمهيد  :أشرح للتلميذة األصول الثالثة ( معرفة ربه
– معرفة دينه – معرفة نبيه).
الثالثة لمعرفة ربها .
عرض الدرس  :أشرح للتلميذة األصل األول من األصول الثالثة
أن تقرأ التلميذة األصول الثالثة لمعرفة ربها .وهو معرفة العبد ربها ( ربي هللا ) هللا رب الكون هو ربي وهو
الخالق الذي خلقنا وكرمنا بالكثير من النعم وهو الرازق الذى
أن تردد التلميذة خلف المعلمة ان هللا هو
رزقنا بأنواع النعم وهو المالك للكون.
أوضح للتلميذة األصل الثاني من األصول الثالثة وهو معرفة
الخالق والرازق الذى يرزقنا بالنعم .
العبد دينه ( ديني اإلسالم ) ويجب أن نتعلم ديننا اإلسالمي
باألدلة من الكتاب والسنة ليكون على نور وبصيرة.
أن تكرر التلميذة خلف المعلمة األصول الثالثة
أشرح للتلميذة األصل الثالث من األصول الثالثة وهو معرفة
( ربي هللا – دينى االسالم – نبيي محمد )  .العبد نبيه ( نبيي محمد صلى هللا عليه وسلم ) ويجب أن تتعرف
التلميذة علىي نبينا محمد صلي هللا عليه وسلم.
أن تحفظ التلميذة األصول الثالثة ( ربي هللا –
تحفظ التلميذة قول هللا تعالى فى كتابه الكريم ( :إن هللا ربي
وربكم فأعبدوه ).
دينى االسالم – نبيي محمد ).
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