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أهداف التعليم في المملكة
 -1غرررا العديرردة ايسررالمية الصررميمة والمعررار

والمهرراراا المفيرردة واالاجاهرراا والدرريب المرغوبررة لرردو الطررالب لي رربوا

رجاالا -أو نساء فاهمين لدورهب في المياة ،واعرين بعديرداهب مردافعين عنهرا ،وعراملين فري ضرورها لخيرر الردنيا واخخررة
معا.
 -2ارروفير الارروادر الب رررية الالزمررة لتطرروير المجتمر

اقتصرراديا واجتماعيررا ويدافيررا بمررا يخرردم خطررط التنميررة الطموحررة فرري

المملاة ويدف هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3المرص على مصلمة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصرلمة الفررد مرن خرالل اعليمري اعليمرا مافيرا مفيردا لذااري  ،ممرا
يبتغي مصلمة الجماعة بايفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير المجتم بصوراين :
خررررررررررررررالل ايسرررررررررررررهام فرررررررررررررري اينتررررررررررررررا والتنميرررررررررررررة .

أ ) مباشررررررررررررررة و لرررررررررررررر مررررررررررررررن

ب ) غير مباشرة و ل من خالل الدضاء على األمية  ،ون ر الوعي
لدو جمي أبناء األمة ب ال يضمن لهب حياة واعية مستنيرة
ودورا أمثر فاعلية في بناء مجتمعااهب .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرا العديدة ايسالمية الصميمة في نفسيي الطفل ورعايتي بتربية إسالمية متااملة ،في خلدري ،وجسرمي ،وعدلري،
ولغتي ،وانتماري إلى أمة ايسالم.
 -2ادريب الطالب على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضارل .
-3انمية المهاراا األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهاراا المرمية .
 -4ازويد الطالب بالددر المناسب من المعلوماا في مختلف الموضوعاا .
 -5اعريف الطالب بنعب هللا عليي في نفسي ،وفي بيئتي االجتماعية والجغرافية ليمسن استخدام النِّ َعب ،وينف نفسي وبيئتي .
 -6اربية وقهب البديعي ،واعهد ن اطهب االبتااري ،وانمية اددير العمل اليدوي لديهب .
-7انمية وعي الطالب ليدرك ما عليي من الواجباا ومالي من المدوق في حدود سنِّي وخصارص المرحلرة التري يمرر بهرا
 ،وغرا حب وطني  ،وايخالص لوالة أمره .
-8اوليد الرغبة لديي في االزدياد من العلب الناف والعمل الصالح وادريبي على االستفادة من أوقاا فراغي .
-9إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيااي.
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االهداف العامة للتربية اإلسالمية
 -1التخلق بأخالق الدرآن الاريب والعمل بي واالندياد ألحاامي .
 -2اييمان بنبوة مممد صلى هللا عليي وسلب وإاباع هديي .
 -3انمية الناحية الدينية والروحية لدو الطالب وابصيره بالعديدة الصميمة.
 -4اعريفهب بمديدة دينهب حتى انمو م اعرهب لمب الخير والصالح.
 -5ارررويا الررنفس علررى مداومررة األهررواء الفاسرردة مر انميررة الرردواف الفطريررة مررن غيررر إفررراط وال
افريط.
 -6انظيب عالقة المسلب بربّي و ل بمعرفة العدارد والعباداا.
 -7إن اء شخصية قوامها المثل العليا و ل ألن قلب المسرلب متّصرل براع اعرالى لعلمري أن هللا مطّلر
على خفاياها .فهو يراقب هللا في جمي ام ّرمااي وسانااي ويسرمو بنفسري إلرى مرا قردّر هللا لري مرن
الامال .
 -8ربط جمي العلوم األخرو بالدرآن الاريب .

أهداف تدريس مادة التوحيد
 -1بيان اختصاص هللا بحق التشريع.
 -2المحافظة على مبادئ الدين وتعاليمه.
 -3محاربة األفكار الهدمة.
 -4تنمية حب العبادة في النفس العتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربه.
 -5تحقيق العبودية الخالصة هلل تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتدار.
 -6التنفير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضاا بالقضاا والقادر والتوكال علاى هللا واسات مار
المسئولية بين يدي هللا الخضوع الشامل هلل.
 -7إشباع الحاجة إلى المعرفة الدينية.
 -8تكوين اإلنسان الصالح بغض النظر عن لونه وجنسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسان بطبيعتاه
االنسانيه فقط .
 -9تعويد الطالب على االقتدا بالرسول في جميع أقواله وأعماله.
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :
المادة
التوحيد

التاريخ

موضوع الدرس

14..../..../....هـ

اإليمان

الصف والمرحلة
الصف السادس االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

عدد الحصص
1

التمهيد
عرض الصورة التي بكتاب الطالب صفحة 10
الهدف األول

أن يعدد الطالب أركان األيمان .

الزمن المقترح

5

االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.


دور المعلم




دور المتعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه بح ّريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على
فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب املختلفة املخزنة على الحاسب أو املوجودة على االنترنت .وكذلك يمكن عرض
بعض املقاطع املرئية التي تخدم هذا املوضوع

المرفقات اإلضافية

ملف 1

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
المرفقات

ملف 1

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ،وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم على
الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر.
اذكر دليالً على أركان اإليمان باهلل

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة
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نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

وهو الذي يطلق عليه أحيانا ً التقويم المستمر  ،ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم  ،وهو
يبدأ مع بداية التعلم ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

ماهي أركان اإليمان باهلل ؟

صواب وخطأ

من أركان اإليمان باهلل الزكاة .

اختيارات من متعدد

من أركان اإليمان :

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع السؤال

أسئلة الدرس

نص السؤال

اختيار من متعدد

من أركان اإليمان :

اختيارات من متعدد

من أركان اإليمان :

صواب وخطأ

تعريف اإليمان ً
لغة  :التصديق .

الهدف ال انى

أن يذكر الطالب الدليل على أركان األيمان باهلل .

الزمن المقترح

5

االستراتيجيات
االستراتيجية

الجكسو (األم) القائم على مجموعة الخبراء

وصف االستراتيجية

يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات ويعطي كل فرد فيها موضوع مختلف عن اآلخر ،ثم يجمع الطالب
أصحاب الموضوات المتشابهة في مجموعات لدراسة الموضوع المشترك ،ثم يعود كل طالب بخبرة مركزة إلى
مجموعته األم.

دور المعلم

تحديد الموضوعات التي ستوزعها بين الطالب ،وتوضيح اإلستراتيجية للطالب ،مع تقسيم الموضوعات بينهم وتحديد
أدوار كل منهم،ومن ثم تقويم نتاج المجموعة في نهاية الدرس

دور المتعلم

يشارك بفعالية في تنفيذ الدرس ،يتعلم الطالب بنفسه ومن خالل مجموعته.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب املختلفة املخزنة على الحاسب أو املوجودة على االنترنت .وكذلك يمكن عرض
بعض املقاطع املرئية التي تخدم هذا املوضوع

المرفقات اإلضافية

ملف 1

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
المرفقات

ملف 1

التقويم
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نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ،وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم على
الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر.
اذكر دليالً على أركان اإليمان باهلل

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

وهو الذي يطلق عليه أحيانا ً التقويم المستمر  ،ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم  ،وهو
يبدأ مع بداية التعلم ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

نص السؤال
أذكر دليال على أركان اإليمان الستة ؟

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

ويقصد به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمي  ،يكون المفحوص قد أتم متطلباته في الوقت
المحدد إلتمامها  ،والتقويم النهائي هو الذي يحدد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية لتعلم مقرر ما
ما ثمرات اإليمان باهلل ؟
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

نص السؤال
أذكر دليال على أركان اإليمان الستة ؟

الهدف ال الث

أن يذكر الطالب حكم من أنكر ركنا ً من أركان اإليمان .

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية ،وتكوين االتجاه
السليم نحو المواد الدراسية.


دور المعلم




دور المتعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت
الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد
الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

التعبير عن رأيه بح ّريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره ،ويحصل على
فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ،وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم على
الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر.
اذكر دليالً على أركان اإليمان باهلل

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة
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نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

وهو الذي يطلق عليه أحيانا ً التقويم المستمر  ،ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم  ،وهو
يبدأ مع بداية التعلم ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

تقويم ختامي في نهاية الدرس عن جميع أجزاء الدرس والتأكد من اتقان الطالب للمهارات .
نوع السؤال

أسئلة الدرس

مقالي

نص السؤال
ما حكم من أنكر ركنا ً من أركان اإليمان باهلل تعالى ؟

الهدف الرابع

أن يعدد الطالب مرات اإليمان باهلل .

الزمن المقترح
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االستراتيجيات
االستراتيجية

الجكسو (األم) القائم على مجموعة الخبراء

وصف االستراتيجية

يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات ويعطي كل فرد فيها موضوع مختلف عن اآلخر ،ثم يجمع الطالب
أصحاب الموضوات المتشابهة في مجموعات لدراسة الموضوع المشترك ،ثم يعود كل طالب بخبرة مركزة إلى
مجموعته األم.

دور المعلم

تحديد الموضوعات التي ستوزعها بين الطالب ،وتوضيح اإلستراتيجية للطالب ،مع تقسيم الموضوعات بينهم وتحديد
أدوار كل منهم،ومن ثم تقويم نتاج المجموعة في نهاية الدرس

دور المتعلم

يشارك بفعالية في تنفيذ الدرس ،يتعلم الطالب بنفسه ومن خالل مجموعته.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

السبورة الذكية

الوسيلة التعليمية

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب املختلفة املخزنة على الحاسب أو املوجودة على االنترنت .وكذلك يمكن عرض
بعض املقاطع املرئية التي تخدم هذا املوضوع

المرفقات اإلضافية

ملف 1

اسم الوسيلة التعليمية

العروض التقديمية

الوسيلة التعليمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.

المواد التعليمية المساندة
المرفقات

ملف 1

التقويم
نوع التقويم

تشخيصي

أسلوب التقويم

يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ،وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم على
الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر.
اذكر دليالً على أركان اإليمان باهلل

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

نوع التقويم

تكويني

أسلوب التقويم

وهو الذي يطلق عليه أحيانا ً التقويم المستمر  ،ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم  ،وهو
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يبدأ مع بداية التعلم ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية
نوع السؤال
أسئلة الدرس

نص السؤال

مقالي

ما هي ثمرات اإليمان باهلل ؟

مقالي

مامعنى قول هللا تعالى ":والتهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون نن كنتم مؤمنين " ؟

نوع التقويم

ختامي

أسلوب التقويم

ويقصد به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمي  ،يكون المفحوص قد أتم متطلباته في الوقت
المحدد إلتمامها  ،والتقويم النهائي هو الذي يحدد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية لتعلم مقرر ما

أسئلة الدرس

التوجد أسئلة

التكاليف المنزلية
التكاليف المنزلية

حل أسئلة الكتاب

زمن التكاليف المنزلية
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نوع السؤال

األسئلة

نص السؤال

مقالي

ماهي أركان اإليمان باهلل ؟

مقالي

مامعنى قول هللا تعالى ":والتهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون نن كنتم مؤمنين " ؟

صواب وخطأ

من أركان اإليمان باهلل الزكاة .

اختيارات من متعدد

من أركان اإليمان :

اختيارات من متعدد

من أركان اإليمان :

صواب وخطأ

تعريف اإليمان ً
لغة  :التصديق .

اإلرشادات /المالحظات
يمكن للمعلم أن يطلب من طالبه عمل مطوية بعنوان أركان اإليمان
تنويع التعليم
يجب على المعلم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب

المصادر
يمكن االستفادة من
كتاب اإليمان (ت :األلباني)
المؤلف :عبد هللا بن محمد بن نبراهيم أبي شيبة العبسي أبو بكر

 المحقق :محمد ناصر الدين األلباني
http://waqfeya.com/book.php?bid=1881

اسم المعلم

أ............................................... /

اسم قائد المدرسة

أ_______________________ /

اسم المشرف التربوي

أ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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س َال ُم َعلَي ُا ْب َورحمة ه
ال ّ
هللاِ َوبَ َر َمااُيُ
يسر مؤسسة التماضير المديثة
أن اددم لاب

امضير موق عين المعلب العام

لمادة التوحيد الصف السادس االبتدائي
عدد صفحات المادة  74 :صفحة
الطباعة العادية  100 :لاير
الطباعة الملونة  200 :لاير
بايضافة إلى سي دي يمتوي على
+
يالية عروض بور بوينت مختلفة لال درا
+
متاب الطالبة ودليل المعلمي
+
سجالا التدويب والمهاراا حسب نظام نور
+
مجلداا اختباراا متنوعة
+
أوراق قياا لال درا
+
أوراق عمل لال درا
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
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حل أسئلة الاتاب
+
خرارط ومفاهيب
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجمي الفتراا
+
إيراءاا
التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل لباقي مدن المملاة عبر الفيدمس ( المستعجل  24ساعة ) بديمة  50لاير
لمجز طلباب واسجيل معلوماا ايستالم:
إلاترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويماناب طلب اوزي المنهج او عينة
او ال راء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملاة يمان اياصال على رقب:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
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0555107025
0557977722
وااسب التماضير
0555107025
0557977722
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