معلم المادة

مادة التوحيد الصف الثالث متوسط
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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 ،ويبتعد عنها.
عرف التلميذة على بعض األفعال واألقوال المحققة للتوحيد.
أن تت َّ
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.

11
12
13
14
15
16
17
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20

أن تذكر التلميذة مراتب الدين الثالث .ويبين أركان كل واحد منها.
أن تعرف التلميذة معنى توحيد الربوبية.
أن تعرف التلميذة معنى توحيد اإللوهية.
أن تعرف التلميذة معنى توحيد األسماء والصفات.
أن تبين التلميذة بعض األفعال واألقوال المحققة للتوحيد ،وما يضادها.
أن تعرف التلميذة سيرة أولي العزم من الرسل عليهم السالم وتحقيقهم للتوحيد.
أن تنمي أصول العقيدة الصحيحة في قلب التلميذة.
أن تعرف التلميذة أركان اإليمان.
أن تعرف التلميذة بعض معاني أركان اإليمان.
أن تؤمن التلميذة بأركان اإليمان.

موجود جزء
منها

غير
موجودة

تحقيق
الهدف
يكتب
باألرقام

توزيع منهج مادة التوحيد للصف الثالث المتوسط
األسبوع
1
2
3
4
5
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15
16
18-17

التاريخ

الدروس

من
األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13
األحد 1441/3/20

إلى
الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
الخميس 1441/3/24

التهيئة للدرس
نوح عليه السالم
إبراهيم عليه السالم
إبراهيم عليه السالم
موسى عليه السالم
موسى عليه السالم
عيسى عليه السالم
عيسى عليه السالم
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم
مراجعة على ما سبق
سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم في الدعوة إلى هللا
سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم في الدعوة إلى هللا

األحد 1441/3/27
األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم االجتماعية
سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم االجتماعية
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

نوح عليه السالم

موضوع الدرس
األسبوع

اليوم

التاريخ

الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

األحد

14 / /هـ

الثالثاء

........................................

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

األربعاء
الخميس

14 / /هـ

أن تردد التلميذة شيئا ً من قصة نوح عليه السالم

أن تقرأ التلميذة فضل
التوحيد.
أن تردد التلميذة معنى
أولو العزم من الرسل.
أن تستمع التلميذة إلى
معلمتها في توضيحها
لرسالة نوح عليه
السالم.
أن تنطق التلميذة اسم
نوح عليه السالم.
أن تكتب التلميذة كلمة
تدل على هاللك قوم
نوح عليه السالم.

المهارة

الترتيب

(

)

تحديد
الهدف

(

)

االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

الفهم

(

)

الوسيلة

استراتيجية التدريس

السبورة

الحوار
والمناقشة

(

)

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

االستكشاف
واالستقصاء

آداه التقويم

استثمارات البيئة
المحيطة

(

)

ارسال ورقة تعليمات
لألسرة
عمل تدريبات فنية

تمثيل الدوار (

)

القصة

(

)

أرى

(

)

عمل تدريبات منزلية

العصف
الذهني

(

)

زيارات ورحالت

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

التفكير
الناقد

استثمار المواقف
عمل مسابقات

(

)

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 الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض / SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء/ 68201042364000

اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

