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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أن تحفظ التلميذة األصول الثالثة لمعرفة

دينى االسالم – نبيي محمد ) .
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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

