معلمة المادة

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 تستمع التلميذة لشرح
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السبورة

المعلمة للدرس.
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تحديد
الهدف
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ألقالم الملونة

أن تقوم
التلميذة
بالتعرف
على معنى أن تقوم التلميذة بالتعرف
التوكل على على حكم التوكل على هللا.
هللا،
أن تنطق التلميذة ترك
وحكمه،
األسباب المباحة عجز
وثمراته.

الخميس
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(

)

الحوار
والمناقشة

(

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
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