مادة التوحيد
الصف الخامس االبتدائي
التحضير بطريقة
بطاقة تخطيط الدروس

معلمة المادة

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته بتربية إسالمية متكاملة في:
خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات
الحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ليحسن استخدام النعم،
وينفع نفسه وبيئته.
 .6تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
 .7تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحلة
التي يمر بها ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 .8توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبه على االستفادة من
أوقات فراغه.
 .9إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.




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 كائناً من
كان.



حث المتعلمين وتعويدهم على االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.
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المؤهل:



التخصص:



الصفوف التي تدرسها:
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الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7
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العلم الذي يجب تعلمه
فضل العلم وأهميته
العمل بالعلم
الدعوة إلى التوحيد
الصبر على األذى في سبيل الدعوة إلى التوحيد
الحنيفية السمحة
اختبار الفترة األولى
األصل األول :معرفة الرب
دالئل معرفة الرب
استحقاق هللا للعبادة
من أنواع العبادة :الدعاء واالستغاثة  -من أنواع العبادة :االستعاذة واالستعانة
اختبار الفترة الثانية
من أنواع العبادة :الخوف والرجاء  -من أنواع العبادة :التوكل
من أنواع العبادة :الخشوع واإلنابة  -من أنواع العبادة :الذبح والنذر
االختبار النهائي
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالحظات

الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما المقصود بالتوحيد ؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس






أن تذكر التلميذة المسائل األربعة التي يجب على
اإلنسان تعلمها.
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 تتفهم التلميذة أهمية معرفة العلم الذي يجب
تعلمه.
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف5 :ب ف1

المادة :التوحيد

الموضوع :العلم الذي يجب تعلمه

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

أنشطة الدرس من كتاب الطالبة

التقويم
تذكر التلميذة المسائل األربعة التي يجب على اإلنسان
تعلمها.
تبين التلميذة األمور التي تعين على معرفة العبد لربه.
تعدد التلميذة األمور التي تعين على معرفة الرسول
صلى هللا عليه وسلم.
تستنتج التلميذة األمور التي تعين العبد على معرفة
دينه.
تتفهم التلميذة أهمية معرفة العلم الذي يجب تعلمه.

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

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
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
===========================

/ 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

