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مادة التوحيد

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف االول ابتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أهدافىالتعلومىػيىالمملكة
 -1غشط اٌؼم١ذح اإلعالِ١خ اٌظذ١ذخ ٚاٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّف١ذح ٚاالتجب٘بد ٚاٌم ُ١اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌغالة
ٌ١شجٛا سجبالً -أٔ ٚغبء فبٌّ٘ ٓ١ذٚسُ٘ ف ٟاٌذ١بحٚ ،اػ ٓ١ثؼم١ذتِ ُٙذافؼ ٓ١ػٕٙب ٚػبٍِ ٓ١ف ٟضٛئٙب ٌخ١ش
اٌذٔ١ب ٚا٢خشح ِؼب.
 -2تٛف١ش اٌىٛادس اٌجشش٠خ اٌالصِخ ٌتغ٠ٛش اٌّجتّغ التظبد٠ب ٚاجتّبػ١ب ٚثمبف١ب ثّب ٠خذَ خغظ اٌتّٕ١خ اٌغّٛدخ
ف ٟاٌٍّّىخ ٠ٚذفغ ٘زٖ اٌخغظ ِٓ ٔجبح إٌٔ ٝجبح.
 -3اٌذشص ػٍِ ٝظٍذخ اٌفشد ٚاٌجّبػخ ِؼب  ،ف٠ ٛٙجتغِ ٟظٍذخ اٌفشد ِٓ خالي تؼٍ ّٗ١تؼٍّ١ب وبف١ب ِف١ذا ٌزاتٗ
 ،وّب ٠جتغِ ٟظٍذخ اٌجّبػخ ثبإلفبدح ِّب ٠تؼٍّٗ األفشاد ٌتغ٠ٛش اٌّجتّغ ثظٛست: ٓ١
 .خالي اإلعٙبَ ف ٟاإلٔتبج ٚاٌتّٕ١خ
األِ١خ ٔٚ ،شش اٌٛػٟ

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غ١ش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء ػٍٝ

ٌذ ٜجّ١غ أثٕبء األِخ ثشىً ٠ضّٓ ٌ ُٙد١بح ٚاػ١خ ِغتٕ١شح
ٚدٚسا أوثش فبػٍ١خ ف ٟثٕبء ِجتّؼبت. ُٙ

أهدافىتعلومىالمرحلةىاالبتدائوة
 -1غررشط اٌؼم١ررذح اإلعررالِ١خ اٌظررذ١ذخ فررٔ ٟفغر ٗ١اٌغفٍرخ ٚسػب٠تٙرب ثتشث١ررخ إعررالِ١خ ِتىبٍِررخ ،فرر ٟخٍمٙرب،
ٚجغّٙبٚ ،ػمٍٙبٌٚ ،غتٙبٚ ،أتّبئٙب إٌ ٝأِخ اإلعالَ.
 -2تذس٠ت اٌغبٌجبد ػٍ ٝإلبِخ اٌظالحٚ ،األخز ثآداة اٌغٍٛن ٚاٌفضبئً .
 -3تّٕ١خ اٌّٙبساد األعبع١خ اٌّختٍفخ ٚخبطخ اٌّٙبسح اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌّٙبسح اٌؼذد٠خٚ ،اٌّٙبساد اٌذشو١خ .
 -4تض٠ٚذ اٌغبٌجخ ثبٌمذس إٌّبعت ِٓ اٌّؼٍِٛبد فِ ٟختٍف اٌّٛضٛػبد .
إٌؼَُٚ ،تٕفرغ
 -5تؼش٠ف اٌغبٌجخ ثٕؼُ اهلل ػٍٙ١ب فٔ ٟفغٙبٚ ،ف ٟث١ئتٙب االجتّبػ١خ ٚاٌجغشاف١خ ٌتذغٓ اعتخذاَ ِّ
ٔفغٙب ٚث١ئتٙب .
 -6تشث١خ رٚل ٓٙاٌجذ٠ؼٚ ،ٟتؼٙذ ٔشبع ٓٙاالثتىبسٚ ،ٞتّٕ١خ تمذ٠ش اٌؼًّ اٌ١ذٌ ٞٚذ. ٓٙ٠
 -7تّٕ١خ ٚػ ٟاٌغبٌجخ ٌتذسن ِب ػٍٙ١ب ِٓ اٌٛاججبد ِٚبٌٙب ِٓ اٌذمٛق

ف ٟدذٚد عرِّٕٗ ٚخظربئض اٌّشدٍرخ

اٌت ٟتّش ثٙب ٚ ،غشط دت ٚعٕٙب ٚ ،اإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
 -8ت١ٌٛذ اٌشغجخ ٌذ ٞاٌغبٌجبد ف ٟاالصد٠بد ِٓ اٌؼٍُ إٌبفغ ٚاٌؼًّ اٌظبٌخ ٚتذس٠ج ٓٙػٍ ٝاالعرتفبدح ِرٓ أٚلربد
اٌفشاؽ .
 -9إػذاد اٌغبٌجخ ٌّب ٘ ٍٟ٠زٖ اٌّشدٍخ ِٓ ِشادً د١بتٙب.
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االهدافىالعامةىللتربوةىاإلدالموةى
 -1اٌتخٍك ثؤخالق اٌمشآْ اٌىشٚ ُ٠اٌؼًّ ثٗ ٚاالٔم١بد ألدىبِٗ .
 -2اإلّ٠بْ ثٕجٛح ِذّذ طٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ ٚإتجبع ٘ذ. ٗ٠
 -3تّٕ١خ إٌبد١خ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌشٚد١خ ٌذ ٜاٌغبٌجبد ٚتجظ١ش٘ٓ ثبٌؼم١ذح اٌظذ١ذخ.
 -4تؼش٠ف ٓٙثذم١مخ د ٕٓٙ٠دت ٝتِّٕ ٛشبػش٘ٓ ٌذت اٌخ١ش ٚاٌظالح.
 -5تش٠ٚض إٌفظ ػٍِ ٝمبِٚخ األ٘ٛاء اٌفبعذح ِغ تّٕ١خ اٌذٚافغ اٌفغش٠خ ِٓ غ١ش إفشاط ٚال تفش٠ظ.
 -6تٕظ ُ١ػاللخ اٌّغٍُ ثشثّٗ ٚرٌه ثّؼشفخ اٌؼمبئذ ٚاٌؼجبداد.
 -7إٔشبء شخظ١خ لٛاِٙب اٌّثً اٌؼٍ١ب ٚرٌه ألْ لٍت اٌّغٍُ ِتّظً ثبهلل تؼبٌٌ ٝؼٍّٗ أْ اهلل ِغٍّغ ػٍ ٝخفب٠ب٘ب.
ف ٟٙتشالت اهلل ف ٟجّ١غ تذشّوبتٙب ٚعىٕبتٙب ٚتغّ ٛثٕفغٙب إٌِ ٝب لذّس اهلل ٌٙب ِٓ اٌىّبي .
 -8سثظ جّ١غ اٌؼٍ َٛاألخش ٜثبٌمشآْ اٌىش. ُ٠

أهدافىتدروسىمادةىالتوحود
 -1ث١بْ اختظبص اهلل ثذك اٌتشش٠غ.
 -2اٌّذبفظخ ػٍِ ٝجبدئ اٌذٚ ٓ٠تؼبٌ.ّٗ١
ِ -3ذبسثخ األفىبس اٌٙذِخ.
 -4تّٕ١خ دت اٌؼجبدح ف ٟإٌفظ الػتجبس٘ب ٚعٍ١خ ٘بِخ ٌتم٠ٛخ اٌظٍخ ث ٓ١اٌؼجذ ٚسثٗ.
 -5تذم١ك اٌؼجٛد٠خ اٌخبٌظخ هلل تؼبٌٚ ٝدذٖ ٚاالػتضاص ثبإلعالَ ٚاػتٕبلٗ ثمٛح ٚالتذاس.
 -6اٌتٕف١ش ِٓ اٌششن ٚاٌّؼبطٚ ٟاإلّ٠بْ ٚاٌشضربء ثبٌمضربء ٚاٌمرذس ٚاٌتٛورً ػٍر ٝاهلل ٚاعرتثّبس
اٌّغئ١ٌٛخ ث٠ ٓ١ذ ٞاهلل اٌخضٛع اٌشبًِ هلل.
 -7إشجبع اٌذبجخ إٌ ٝاٌّؼشفخ اٌذ١ٕ٠خ.
 -8تى ٓ٠ٛاإلٔغبْ اٌظبٌخ ثغض إٌظش ػٓ ٌٚ ٗٔٛجٕغٗ ٚٚعٕٗ فبإلعالَ ٠خبعت اإلٔغبْ ثغج١ؼترٗ
االٔغبٔ ٗ١فمظ.
 -9تؼ٠ٛذ اٌغبٌجبد ػٍ ٝااللتذاء ثبٌشعٛي ف ٟجّ١غ ألٛاٌٗ ٚأػّبٌٗ.
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توزوعىمنكجىمادةىى(ىىىالتوحودى)ىىىللصفىى(ىىاألولىاالبتدائيى)ىالفصلىالدراديىاألولىى(1441هـ)ى
األعجٛع

٘1441/1/6ـ

٘1441/1/2ـ

األسبىع

التكوئةىواالدتعداد
األعجٛع

٘1441/1/16ـ

٘1441/1/9ـ

ماىوجبىعلىىالمدلمىىمعرػته

٘1441/1/22ـ

األسبىع

٘1441/1/23ـ

ماىوجبىعلىىالمدلمىىمعرػته
األعجٛع

٘1441/1/32ـ

األسبىع

٘1441/2/7ـ

اللهىالخالق
األعجٛع

األسبىع

اللهىالرزاق
األعجٛع

٘1441/2/21ـ

األسبىع

٘1441/3/6ـ

اللهىالذيىونزلىالمطرىمنىالدماء
األعجٛع

٘1441/3/17ـ

٘1441/3/12ـ

اللهىالمنعمى
األسبىع

٘1441/3/22ـ

اللهىالمنعمى
األعجٛع

٘1441/3/27ـ

األعجٛع

٘1441/4/11ـ

األسبىع

٘1441/4/4ـ

أحبىاللهى

17
18

٘1441/4/15ـ

ادتكمالىالبرامجىالعالجوةىللطالباتىغورى
المتقناتىىلمعاوورىالتقووم
ِؼٍُ/ح اٌّبدح

األسبىع

٘1441/4/18ـ

٘1441/4/22ـ

ِشاجؼخ

16
٘1441/5/7ـ

المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل الدراسي
األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي الثاني

اٌّششف/ح اٌتشث٠ٛخ
أ/

٘1441/4/8ـ

أعبدىاللهى

أعبدىاللهى
األعجٛع

٘1441/3/24ـ

أحبىاللهى

٘1441/4/1ـ

٘1441/4/25ـ

٘1441/2/25ـ

اللهىالذيىونزلىالمطرىمنىالدماء

٘1441/3/3ـ

٘1441/2/13ـ

٘1441/2/11ـ

اللهىالرزاق

٘1441/2/18ـ

٘1441/2/28ـ

٘1441/1/27ـ

اللهىالخالق

٘1441/2/4ـ

٘1441/2/14ـ

٘1441/1/13ـ

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ
1441/25/24هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م
2222/21/19م

لبئذ/ح اٌّذسعخ
أ/

أ/
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اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺎﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻣ ﻦ ر ﺑ ﻚ؟
ﻣ ﺎ دﻳﻨﻚ ؟
ﻣ ﺎ اﺳﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﺘ ﻌ ﺮ ف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ.
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ.
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻳ ُﻔﺮق اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ.

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

10
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ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻹﻋﺪاد اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺪرس وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﺗﻌﻘﻴﺪ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﻀﺮورة ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻮان اﻟﺠﺬاﺑﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ رﺳﻢ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس ﻋﻤﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺪرس واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺪرس

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة التوحيــد
الصف االول االبتدائى
عدد صفحات المادة  12 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

