








أن تعرف المتعلمة أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،وأن تحب
هللا عز وجل وتعظمه وتخشاه.
أن تع ّمق المتعلمة في نفسها ما دلت عليه الفطرة البشرية من
اإلقرار بربوبية هللا ووحدانيته من خالل اآليات الشرعية والكونية.
أن تحب المتعلمة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقره ،وتنشأ
على طاعة هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
أن تنشأ المتعلمة على العناية بكتاب هللا عز وجل وسنة رسوله
قراءةً وحفظا ً وفهما ً وعمالً.
أن تنشأ المتعلمة على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين
لهم بإحسان وتقتدي بهم.
أن تعرف المتعلمة عقيدة الوالء والبراء ،وأحكام العبادات المناسبة
لهذه المرحلة ،وتدرك يسر اإلسالم.
أن تؤدي المتعلمة العبادات على وجهها المشروع وتتعود على
احترام أمكنتها وارتيادها.
أن تكتسب المتعلمة القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لسنها،
وتنشأ على الثقة بالنفس والتفاؤل.








تعريف المتعلمة بخالقها وبناء عقيدتها اإلسالمية على أساس
من الفهم واإلقناع.
تنشئة المتعلمة على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل
والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره
وشره.
اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع لتتربى وتنشأ المتعلمة على
نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
إبعاد المتعلمة عن كل ما يوقعها في الشرك ـ والعياذ باهلل ـ ألن
هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
حث المتعلمة وتعويدها على االقتداء بالرسول صلى هللا عليه
وسلم في جميع أقوالها وأعمالها.
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التوحيد الصف الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

األحد
1
1441/1/2
األحد
2
1441/1/9
األحد
3
1441/1/16
األحد
4
1441/1/23
األحد
5
1441/1/30
األحد
6
1441/2/7
األحد
7
1441/2/14
األحد
8
1441/2/21
األحد
9
1441/2/28
األحد
10
1441/3/6
األحد
11
1441/3/13
األحد
12
1441/3/20
األحد
13
1441/3/27
األحد
14
1441/4/4
األحد
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1441/4/11
األحد
16
1441/4/18
األحد
18-17
1441/4/25

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

الدروس

مراتب الدين
التدريبات
أركان اإلسالم – تابع أركان اإلسالم
التدريبات
شهادة أن ال إله إال هللا
التدريبات
اختبار الفترة األولى
شهادة أن محمد رسول هللا
التدريبات
إقام الصالة  -التدريبات
إيتاء الزكاة  -التدريبات
اختبار الفترة الثانية
صوم رمضان  -التدريبات
حج بيت هللا الحرام
حج بيت هللا الحرام
مراجعة عامة لما سبق دراسته
االختبارات

مالحظات

المادة :التوحيد
العنوان :الوحدة األولى
الصف :الثالث االبتدائي (الفصل الدراسي األول).
الموضوع :مراتب الدين
الفترة الزمنية :حصتان
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة.

األهداف الرسمية :يتوقع من التلميذة بعد دراسة هذه الوحدة أن:






تذكر مراتب الدين.
تحدد أعلى مرتبة من مراتب الدين.
تعرف اإلسالم.
تبين المقصود باإليمان .
توضح المقصود باإلحسان.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

ستفهم التلميذة أن:
الفكرة الكبرى:
(لدين اإلسالم ثالث مراتب :اإلسالم ،اإليمان ،اإلحسان).

(األفهام الباقية):



األسئلة األساسية:
عددي مراتب الدين.

 حددي أعلى مرتبة من مراتب الدين.
 عرفي اإلسالم.

 اإلسالم هو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدًا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم
 ما المقصود باإليمان؟
رمضان ،وحج البيت.
 اإليمان :أن نؤمن باهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم
اآلخر  ،والقدر خيره وشره.
 ما المقصود باإلحسان؟
 اإلحسان :أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي سيكتسبنها التلميذات بعد تعلُّم الوحدة

ستعرف التلميذة:
 مراتب الدين .

ستكون التلميذة قادرة على...






ذكر مراتب الدين .
تحديد أعلى مرتبة من مراتب الدين .
تعريف اإلسالم.
بيان المقصود باإليمان .
توضيح المقصود باإلحسان.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمات األدائية:
مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح مراتب
 بعد نهاية هذه الوحدة عن مراتب الدين تتمثل
ِ
الدين .
المحكات الرئيسية:
 من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم :مراجعة الدرس – كتاب النشاط – حل تقويم
الوحدة – التقويم األدائي.
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية:










 أبدأ بسؤال تمهيدي (اذكري األصول الثالثة)؟.
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مراتب الدين).
مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية (مراتب الدين –
اإلسالم – اإليمان – اإلحسان .)...
أقدم للتلميذات بروشور عن مراتب الدين ،يقمن التلميذات بقراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ث َ َّم يقمن
بالتناقش فيما بينهن بغرض تحديد أعلى مرتبة من مراتب الدين .
أقوم بتقسيم التلميذات إلى مجموعات عمل وأطلب من كل مجموعة اإلجابة على األسئلة التالية "ما أعلى
مرتبة من مراتب الدين".
أكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية جذابة توضح تعريف اإلسالم ،يتعاونَّ التلميذات فيما بينهن بغرض إنتاج
اللوحة في صورة طيبة.
تستمع التلميذات لخطبة ألحد كبار العلماء حول معنى "اإليمان" ،أطلب من التلميذات االستماع للخطبة بتركيز
وكتابة تلخيص مبسط حول معنى اإليمان .
أوزع على التلميذات كتيب صغير حول اإلحسان  ،تقوم التلميذات بقراءة الكتيب قراءة مستفيضة ومن ث َ َّم
التناقش فيما بينهن بشكل جماعي من أجل تحديد معنى اإلحسان .
أكلف التلميذات بتصميم خريطة مفاهيم توضح مراتب الدين ،يتعاونَّ التلميذات مع بعضهن البعض في سبيل
خروج الخريطة بشكل منظم وجميل.
أطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح مراتب الدين.

اسم الوحدة:

مراتب الدين

مهمتك في تصميم لوحة تعليمية توضح مراتب الدين
تتمثل
ِ

الهدف:
مهمتك :أن تصممين لوحة.
ِ
ف الهدف :أن تتناولين توضيح مراتب الدين .
المشكلة والتحدي :أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب يوضح الفكرة بشكل يترك أثر
لدى المتلقي.
الدور:
ت مصممة لوحات تعليمية.
أن ِ
ر
منك أن تصميم لوحة تعليمية توضح مراتب الدين.
لقد طلب ِ
وظيفتك :بيان مراتب الدين.
الجمهور :تلميذات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :توعية الجمهور بمعاني اإلسالم ،واإليمان ،واإلحسان.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق مصممة لوحات تعليمية.
ق
التحدي :أن تنفذين اللوحة بشكل جميل وجذاب.
الناتج واألداء والغرض:
ا
 لوحة تعليمية جيدة ومناسبة للموضوع وتطرح الفكرة بشكل علمي ودقيق.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2
ٍ

كفء 3

متميز 4

التصميم

تصميم يميل
إلى العشوائية
– عناصر
غير مترابطة
 وقت طويلفي التنفيذ

تصميم منظم
– عناصر
مترابطة –
وقت طويل
في التصميم

تصميم منظم
– عناصر
مترابطة –
وقت متوسط
في التسليم

تصميم دقيق –
عناصر مترابطة
– تسليم في
أسرع وقت

األفكار

أفكار غريبة
– غير
مرتبطة بفكرة
اللوحة –
عشوائية في
عرضها

أفكار ضعيفة
– مرتبطة
باللوحة -
طريقة
العرض غير
دقيقة

أفكار قوية
– تتناسب
مع
الموضوع –
معروضة
بشكل منظم

أفكار قوية –
تتناسب مع
الموضوع –
معروضة بشكل
منظم – تترك أثر
جيد في نفس
المتلقي

األلوان

األلوان غير
متناسقة -
استخدام عدد
كبير من
األلوان

األلوان
متناسقة لحد
ما

متناسقة جدا ً
– معبرة عن
الفكرة

متناسقة جدة
ومتسقة مع
الفكرة – مبهجة
– جذابة للعين –
مريحة

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير توحيد
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
===========================
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

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

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

