معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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أن تعرف التلميذة األصول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها.
أن تبين التلميذة مراتب الدين الثالثة.
أن تعرف التلميذة أنواع التوحيد.
أن تعرف التلميذة بعض صور الشرك األكبر ،وتبتعد عنها.
يتعرف التلميذ على بعض األفعال واألقوال المحققة للتوحيد.
أن
َّ
أن تعرف التلميذة سيرة أولي العزم من الرسل عليهم السالم وتحقيقهم للتوحيد.
أن تعرف التلميذة حقوق زوجات النبي صل هللا عليه وسلم وآل بيته ،وصحابته رضي هللا عنهم أجمعين.
أن تبين التلميذة فضل العلماء ومكانتهم.
أن تذكر التلميذة الواجب على المسلم لولي األمر.
أن تعرف التلميذة فضل العلم وأهمية العمل.
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أن تذكر التلميذة مراتب الدين الثالث .وتبين أركان كل واحد منها.
أن تعرف التلميذة معنى توحيد الربوبية.
أن تعرف التلميذة معنى توحيد اإللوهية.
أن تعرف التلميذة معنى توحيد األسماء والصفات.
أن تعرف التلميذة بعض صفات المؤمنين.
أن تعرف التلميذة ثمرة كل صفة من الصفات.
أن تعرف التلميذة صلة كل صفة من الصفات بالتوحيد.
أن تعرف التلميذة معني الرقية ،التميمة ،وصفتهما ،وحكمها.
أن تحفظ التلميذة لسانها عن الفحش والسباب.
أن تردد التلميذة بعض األدعية الشرعية.
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أن تقوم التلميذة بالتعرف على معنى التوكل على هللا ،وحكمه ،وثمراته

أوضح للتلميذة معنى التوكل على هللا وحكمه وثمراته.

المقدمة والتمهيد

االهداف السلوكية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة

تردد التلميذة خلف المعلمة تعريف التوكل وهو (
اعتماد القلب على هللا فى حصول مطلوب أو دفع
مكروه مع فعل األسباب الممكنة).

أن تردد التلميذة معنى التوكل على

أشرح للتلميذة أن حكم التوكل على هللا واجب ،والتوكل
على غير هللا شرك.

للدرس.
هللا .
أن تقوم التلميذة بالتعرف على حكم
التوكل على هللا .أن تنطق التلميذة
ترك األسباب المباحة عجز وتواكل.
أن تحفظ التلميذة ثمرة التوكل

أوضح للتلميذة أن ترك األسباب المباحة عجز وتواكل،
القعود عن العمل وترك األسباب ليس توكال ،وإنما هو
تواكل وعجز وكسل ،وهو مذموم.
تحفظ التلميذة ثمرة التوكل وهى  ( :من توكل على هللا
حق التوكل تولى هللا أمره ،وكفاه ما أهمه من أمر دينه
ودنياه ،وأمده بالقوة والعزيمة والصبر).
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المالحظات

َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
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

