تحضير مادة التوحيد
الصف الرابع االبتدائي
التحضير بطريقة التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة واالت ااالام والقاليو المرغوبالة لالد
الطالبام ليشبوا ر االا -أو نساء فاامين لدوراو في الحيالاة وايالين بعقيالدتاو مالدافعين يناالا ويالام ين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير الم تمالع اقتصالاديا وا تماييالا واقافيالا بمالا يخالدو خطالط التنميالة
الطموحة في المم كة ويدفع اذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص ي ى مص حة ال رد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصال حة ال الرد مالن خالمل تع يمالي تع يمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما يبت ي مص حة ال ماية باإلفادة مما يتع مي األفراد لتطوير الم تمع بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خمل اإلسااو في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خمل القضاء ي الى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لاو حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فاي ية في بناء م تمعاتاو.

ميالع أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في ن سيي الط ة وريايتاا بتربية إسممية متكام ة في خ قاا
و سماا ويق اا ول تاا وانتمائاا إلى أمة اإلسمو.

-2

تدريب الطالبام ي ى إقامة الصمة واألخذ بآداب الس وك وال ضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المخت ة وخاصة الماارة ال وية والماارة العددية والماارام الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المع ومام في مخت ف الموضويام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعو ا ي ياالالا فالالي ن سالالاا وفالالي بيئتاالالا اال تماييالالة وال رافيالالة لتحسالالن اسالالتخداو
ال ِّن َعو وتن ع ن ساا وبيئتاا .

-6
-7

تربية ذوقان البديعي وتعاد نشاطان االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديان.
تنمية ويي الطالبة لتدرك ما ي ياا من الوا بام ومالاا من الحقالو

فالي حالدود سال ِّني وخصالائص

المرح ة التي تمر باا وغرس حب وطناا واإلخمص لوالة أمراا .
توليد الرغبة لدي الطالبام في االزدياد من الع و النافع والعمل الصالح وتدريبان ي ى االست ادة من
-8
أوقام ال راغ.
-9

إيداد الطالبة لما ي ي اذه المرح ة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخ

بأخم القرآن الكريو والعمل بي واالنقياد ألحكامي.

 -2اإليمان بنبوة محمد ص ى ا ي يي وس و وإتباع اديي.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبام وتبصيران بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعري ان بحقيقة دينان حتى تنمو مشايران لحب الخير والصمح.
 -5ترويض الن س ي الى مقاومالة األاالواء ال اسالدة مالع تنميالة الالدوافع ال طريالة مالن غيالر إفالراط وال
ت ريط.
 -6تنظيو يمقة المس و بر ّبي وذلك بمعرفة العقائد والعبادام.
 -7إنشاء شخصية قواماا المال الع يا وذلك ألن ق ب المس و م ّتصل باهلل تعالالى لع مالي أن ا م ّط الع
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو بن ساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
ي ى خ ايااا .فاي تراقب ا في ميع ّ
من الكمال .
 -8ربط ميع الع وو األخر بالقرآن الكريو.

أهداف تدريس مادة التوحيد
 -1بيان اختصاص ا بح التشريع.
 -2المحافظة ي ى مبادئ الدين وتعاليمي.
 -3محاربة األفكار الادمة.
 -4تنمية حب العبادة في الن س اليتباراا وسي ة اامة لتقوية الص ة بين العبد وربي.
 -5تحقي العبودية الخالصة هلل تعالى وحده وااليتزاز باإلسمو وايتناقي بقوة واقتدار.
 -6التن ير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضالاء بالقضالاء والقالدر والتوكالل ي الى ا واسالتامار
المسئولية بين يدي ا الخضوع الشامل هلل.
 -7إشباع الحا ة إلى المعرفة الدينية.
 -8تكوين اإلنسان الصالح ب ض النظر ين لوني و نسي ووطني فاإلسمو يخاطب اإلنسان بطبيعتالي
االنسانيي فقط.
 -9تعويد الطالبام ي ى االقتداء بالرسول في ميع أقوالي وأيمالي.

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

1
2

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

من
االحد
1443/5/1اـ
االحد
1443/5/8اـ

إلى
الخيس
1443/5/5اـ
الخميس
1443/5/12اـ

االانين
1443/5/16اـ

الخميس
1443/5/19اـ

االحد
1443/5/22اـ
االحد
1443/5/29اـ

الخميس
1443/5/26اـ
الخميس
1443/6/3اـ

الخميس
1443/6/3اـ

الخميس
1443/6/10اـ

االحد
1443/6/13اـ
االحد
1443/6/20اـ

الخميس
1443/6/17اـ
الخميس
1443/6/24اـ

االحد
1443/6/27اـ

الامااء
1443/6/29اـ

االحد
1443/7/5اـ
االحد
1443/7/12اـ

الخميس
1443/7/9اـ
الخميس
1443/7/16اـ

الامااء
االحد
1443/7/19اـ 1443/7/21اــ
االحد
1443/7/26اـ
االحد
1443/8/3اـ

الخميس
1443/7/30اـ
الخميس
1443/8/7اـ

الدروس

ممحظام

العبادة
العبادة
أنواع العبادة
االحد ا ازة مطولة

أنواع العبادة
مراجعة
إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3اـ حتى
1443/6/10اـ
شروط قبول العبادة
شروط قبول العبادة
توحيد األسماء والصفات
األربعاء والخميس إ ازة مطولي
توحيد األسماء والصفات
توحيد األسماء والصفات
مراجعة
األربعاء والخميس إ ازة مطولي
االختبارام

1443/05/01اـ 2021/12/05 -و
بداية الدراسة ل طمب ل صل الدراسي الااني
1443/06/03اـ 2022/01/06 -و
إ ازة منتصف ال صل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف ال صل الدراسي الااني 1443/06/13اـ 2022/01/16-و
1443/08/07اـ 2022/03/10 -و
بداية إ ازة ال صل الدراسي الااني

3

التاريخ

للصف ( الرابع ابتدائي )

التوحيد – الصف الرابع االبتدائي
العنوان  /العبادة

رقم الوحدة  /الدرس :الثانية
المادة  :التوحيد
الصف :الرابع االبتدائي

أخرى:
الفكرة الكبرى :تعريف العبادة وأنواعها وشروط قبولها

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:

 oتعرف العبادة ومن يستحقاا
 oتميز بين أنواع العبادة وأما تاا
 oتعرف شروط قبول العبادة ودلي اا
األفهام الثابتة:

األسئلة األساسية :
السؤال األول  :أذكر تعريف العبادة .

ستفهم المتعلمات:
 oتعريف العبادة .
 oأنواع العبادة .
 oشروط قبول العبادة .

السؤال الااني  :ما أنواع العبادة
السؤال الاالث  :أيدد شروط قبول العبادة .
السؤال الرابع  :من المستح ل عبادة ؟ مع الدليل .
المعارف

ستعرف المتعلمات:
 oتعريف العبادة .
 oأنواع العبادة
 oشروط قبول العبادة .

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oتعريف العبادة
 oأنواع العبادة
 oمن المستحق للعبادة .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي

المهمة االدائية الثانية
أن تحضر الطالبات قصة عن أنواع العبادة .

عمل أبحاث من االنترنت عن العبادة .
أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o
o
o

o

o

o

o

o
o

o

مدخل وتمهيد إلثاارة انتبااا الطالباات بعارض بعا
األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسائلة
األساسية ماع مناقشاة المهماات األدائياة التاي تعمال
على تحقيق هذا األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبارة التعليمياة الماراد
إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصاد تحقيقهاا
واحاااادة تلااااو األخاااارى و لاااا حسااااب إسااااتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعاات تعاونياة وبعاد
عرض اآلية الكريماة قاال تعاالى ( :وماا أماروا إال
ليعبااادوا خ مخلصاااين لااان الااادين حنفااااء ويقيماااوا
الصااالة )) أطلااب ماان الطالبااات توضااي المقصااود
بالعبادة .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن أناواع العباادة
أطلب من الطالبات قاراءة العارض جيادام ومناقشاة
المعلومات التي وردت فين في محاولة منهن لتحديد
أنواع العبادة
أقااادم للطالباااات مطوياااة عااان العباااادة اطلاااب مااان
الطالبااات قااراءة المطويااة بطريقااة عمليااة مركاازة
تعتمااد علااى تحلياال المعلومااات التااي وردت بهااا ماان
خاااالل اساااتيعاب العالقاااات باااين العنااااوين الرئيساااة
والفرعياااة للخاااروو بمفهاااوم شاااامل عااان تعرياااف
العبادة وأنواعها وشروط قبولها .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن شاروط قباول
العباااادة وياااتم لااا مااان خاااالل االساااتعانة بشااابكة
االنترناااات أو ماااان خااااالل مكتبااااة المدرسااااة أقاااادم
الطالبات المعلوماات فاي شاكل مقاال كتياب راالير ال
يزيد عن عشرين سطرام.
أطلااب ماان الطالبااات كتابااة قصااة قصاايرة عاان أنااواع
العبااااادة مااااع توضااااي الهاااادف ماااان كتابااااة القصااااة
ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم اتي للطالبات في تل الوحدة .

دور الطالبة

 انتباا الطالبات بعرض بع األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قراءة المطوية بطريقة علمية رحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن فضل
سورتي الفلق والناس باالستعانة بشبكة
االنترنت او من خالل مكتبة المدرسة

 كتابة مقال رالير ال يزيد عن عشرين
سطرام
 توضي الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المع مين والمع مام
ا َو َب َر َكا ُت ُي
الس َم ُو َي َي ُك ْو َورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدو لكو ميع ما يخص مادة التوحيد
ل صل الدراسي الااني  1443اـ
تحضير  +توزيع  +أاداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع الم ك يبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التع و النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج ال وف

المرفقام
اماة يروض بور بوينم مخت ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المع مي
+
س مم التقويو والماارام حسب نظاو نور
+

م دام اختبارام متنويي
+
أورا قياس لكل درس
+
أورا يمل لكل درس
+
س ل إن از المع مة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئ ة الكتاب
+
خرائط وم اايو
+
أسئ ة وأ وبة برنامج حسن ل ميع ال ترام
+
ااراءام

شرح متميز بال يديو ل ميع دروس المناج

التوصيل ل رياض والخرج م انا
لمن او خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير ل يدكس
(من  48ساية الى  72ساية)

ويمكنكو كذلك تس يل الط ب
إلكترونيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين االيميل او ال يدكس ل ميع مدن المم كة
حسب ط بكو ( سي دي _ طباية م ونة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة ي ى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طري االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباية م ونة  60لاير
لمن او خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير ل يدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

وانا أرقاو حسابام المؤسسة ل مع مين
–———————————————————
حسابام بنوك بإسو "سعد يبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األا ي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106

---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البمد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------ل تواصل يبر الواتس أو االتصال ت ي ونيا ي ى احدي االرقاو التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

