تحضير مادة

العلوم الدينية
الصف األول
التعليم المستمر

معلمة المادة

األهداف العامة لتعليم الكبيرات
أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويدالدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم الكبيرات:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
• تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
• إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
• توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة

•

تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

األهداف العامة لمادة العلوم الدينية
إدراك الدارسات ومعرفتهم لألدلة الصحيحة لعقيدتهم اإلسالمية ،وتأسيس عقيدتهم على االقتناع ،وتعويدهم على التأمل.
تعويدهم التفكير فيما خلق هللا حولهم من مظاهر كونية { :إنما يخش هللا من عبادة العلماء }
إلمام الدارسات بما يتعلق بعقيدتهم ،وأهم موضوعاتها التوحيد وأنواعه ،والعبادة وأنواعها ،والشفا عه وأركان اإليمان.
معرفة ما يناقض التوحيد ،أو يخل به في االعتقادات الضالة واألعمال المنحرفة.
أن يدرك الدارسات الصلة الوثيقة بين العقيدة والعبادة وأن األولى أساس الثانية وأن الثانية دليل على األولى ،ومظه اًر لها.
تقوية الدافع لعبادة هللا تعالى ،والقيام بحقوقه.
إدراكهم لما في التكاليف الشرعية من مصلحة للناس في الدنيا واآلخرة.
التحلي باألخال ق الفاضلة واآلداب الحميدة والسلوك القويم ،في ضوء اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
تزويد الدارسات بمعرفة إجمالية بفقه العبادات ،وبعض أحكام المعامالت التي تقنيهم على األدلة على الوجه الصحيح.
تصحيح ما يحتاج إلى تصحيحه من ممارسات تصدر عنهن أو عن غيرهم.
وقوف الدارسات على سمو الدين اإلسالمي وأهدافه وتعاليمه وفضله على سائر األديان

توزيع منهج مادة (العلوم الدينية)

الدروس

مالحظات

األصول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها ودليل األصول الثالثة

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول 1443/01/21هـ 2021/08/29 -م
إجازة اليوم الوطني
1443/02/16-15هـ -22 -
2021/09/23م
1443/03/12-11هـ -17 -
إجازة نهاية أسبوع مطولة
2021/10/18م
إجازة نهاية أسبوع مطولة
1443/03/29هـ -
2021/11/04م
بداية اختبار الفصل الدراسي األول
1443/04/16هـ 2021/12/30 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي األول
1443/04/20هـ 2021/12/30 -م

األسبوع

التاريخ

للصف ( األول التعليم المستمر )

من

إلى

1

االحد 1443/1/21هـ

الخميس 1443/1/25هـ

2

االحد 1443/1/28هـ

الخميس 1443/2/2هـ

3

االحد 1443/2/5هـ

الخميس 1443/2/9هـ

أسماءالنبي – أوصافا لنبي - 1أوصاف النبي2

4

االحد 1443/2/12هـ

الثالثاء 1443/2/14هـ

أم المؤمنين خديجة – أما لمؤمنين عائشة

5
6
7

االحد 1443/2/19هـ
االحد 1443/2/26هـ
االحد 1443/3/4هـ

الخميس 1443/2/23هـ
الخميس 1443/3/1هـ
الخميس 1443/3/8هـ

8

الثالثاء 1443/3/13هـ

الخميس 1443/3/15هـ

9

االحد 1443/3/18هـ

الخميس 1443/3/22هـ

فروض الوضوء – سنن الوضوء  -نواقض الوضوء

10

االحد 1443/3/25هـ

االربعاء 1443/3/28هـ

(الغسل) تعريفه وموجباته ( -الغسل) األغسال المستحبة

معرفة العبد ربه وأعرف ربي بآياته ومخلوقاته  -مراتبالدين  -أركأن اإلسالم

األربعاء والخميس إجازة اليوم الوطني

أم المؤمنين حفصة – أوالد النبي
صفة لباس النبي – اهتمام النبي بالنظافة – طيب رائحة النبي
أداب قضاء الحاجة  - 1أداب قضاء الحاجة  – 2أداب قضاء الحاجة 3
نعمة الماء – الماء النجس – فضل الطهارة والوضوء
االحد واالثنين إجازة نهاية أسبوع مطوله

الخميس إجازة نهاية أسبوع مطوله

11
12

االحد 1443/4/2هـ

الخميس 1443/4/6هـ

االحد 1443/4/9هـ

الخميس 1443/4/13هــ

(الغسل) صفة الغسل  -التيمم
مبطالت التيمم – الخف والجورب والحوائل – مدة المسح ومبطالته

13

االحد 1443/4/16هـ

الخميس 1443/4/20هـ

االختبارات

األصول الثالثة التي يجب على
العبد معرفتها

الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم النشط

الدرس

األصول الثالثة التي يجب على العبد معرفتها

الترحيب بالدارسات .

❑سبورة ذكية
❑كتاب نشاط

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفصل

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك  البطاقات المروحية  الرؤوس
المرقمة  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

• أن تذكر الدارسة ما دينه

الخبرات السابقة

أنشطة ملف اإلنجاز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

رابط تفاعلي
❑استماع

ما دينك ؟

تقويم ختامي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

ثم أناقش الدارسات حول النبي صلى هللا عليه وسلم وأسرد لهم
قصصا عن طفولته ونشأته ومن الذي قام برعايته وحمايته وأعدد
لهم أزواجه رضي هللا عنهن وكيف تلقى الوحي وفي النهاية أسأل
الدارسات عن هذه األصول وأستمع إلجاباتهم ثم أكتبها على السبورة
( األصول الثالثة :معرفة العبد ربه  -معرفة العبد دينه  -معرفة العبد
نبيه صلى هللا عليه وسلم وأقرؤها وأطلب من الدارسات قراءتها
مجتمعين ثم منفردين

من ربك ؟

تقويم بنائي

أن تذكر الدارسة من نبيه

ثم أبين للدارسات من خالل الشرح دينهم اإلسالم وأذكر لهم أركانه
وهي الشهادتان وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع
إليه سبيال

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

• أن تذكر الدارسة من ربه

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات التالية :أعرض الدرس
أمام الدارسات من خالل عروض البور  ،حيث من خالل العرض
تتعرف الدارسات على ربهم وهو هللا تعالى الذي خلقهم ورباهم
وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس تحقيق ما يلي  :مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتنافس
فيما بينهم :

التقويم

من نبيك ؟

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة
❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير
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رشحُفيديوُلكلُالدروس

التوصيلُللرياضُوالخرجُمجاناُ
ر
ُمدنُالمملكةُعيُالفيدكسُ(ُالمستعجلُُ24ساعة ُ)
التوصيلُلباق
ر
ي
لحجزُطلبكمُوتسجيلُمعلوماتُاإلستالم:
يمكنكمُكذالكُتسجيلُالطلبُ
ً
ر
إلكيونياُعنُطريقُالرابطُ
www.mta.sa/c
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حسبُطلبكم ( ي
ايميلُالمبيعاتُ
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سعرُالمادةُ
ي
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سعرُالمادةُ
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معُالسُديُطباعةُملونةُ 60ريالُ
سعرُالمادةُ
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لمنُهمُخارجُمدينةُالرياضُيضافُقيمةُاالرساليةُُ50ريالُللفيدكسُ(منُُ48ساعةُاىلُُ72ساعة)
وهناُأرقامُحساباتُالمؤسسةُللمعلمي
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ُالواتسُأوُالهاتفُعىلُأرقام
تواصلُمعناُعي
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حساباتُبنوكُبإسمُ“مؤسسةُالتحاضيُالحديثة”
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اجحُ
مرصفُالر ي
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ن)
(ايُبا ُ
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ر يُ
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البنكُاألهىلُ
ي
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______________________________
بنكُاالنماءُ
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______________________________
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