مادة التوحيد
الصف الخامس االبتدائي

التحضير بطريقة
التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة واالت اهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطمب ليشبوا ر االا -أو نساء فاهمين لدورهم فالي الحيالاةو وانالين بعقيالدتام مالدافعين نناالاو ونالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير الم تمال اقتصالاديا وا تمانيالا واقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص نلى مصلحة ال رد وال مانة معالا و فاالو يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي و كما يبت ي مصلحة ال مانة باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم بصورتين :
أ ) مباش الالالالالالالالالرة وذل الالالالالالالالال م الالالالالالالالالن

خ الالالالالالالالالمل اإلس الالالالالالالالالاام ف الالالالالالالالالي اإلنت الالالالالالالالالا والتنمي الالالالالالالالالة .

ب ) غير مباشرة وذل من خمل القضاء نلى األمية و ونشر الوني
لد

مي أبناء األمة بشكل يضمن لام حياة وانية مستنيرة

ودورا أكار فانلية في بناء م تمعاتام .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة فالي ن ساليي الط الل ورنايتالي بتربيالة إسالممية متكاملالةو فالي خلقاليو
و سميو ونقليو ول تيو وانتمائي إلى أمة اإلسمم.
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تدريب الطمب نلى إقامة الصمةو واألخذ بآداب السلو وال ضائل .

 -3تنمية الماارام األساسية المختل ة وخاصة الماارة الل وية والماارة العدديةو والماارام الحركية .
-4

تزويد الطمب بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضونام .

-5

تعريف الطمب بنعم هللا نليي فالي ن ساليو وفالي بيئتالي اال تمانيالة وال رافيالة ليحسالن اسالتخدام الال َن ،عمو
وين

-6

ن سي وبيئتي .

تربية ذوقام البديعيو وتعاد نشاطام االبتكاريو وتنمية تقدير العمل اليدوي لديام .

 -7تنميالة ونالي الطالالب ليالدر مالا نليالي مالن الوا بالام ومالالي مالن الحقالود

فالي حالدود سال َني وخصالائص

المرحلة التي يمر باا و وغرس حب وطني و واإلخمص لوالة أمره .
 -8توليالد الرغبالة لديالي فالي االزديالاد مالن العلالم النالاف والعمالل الصالالح وتدريبالي نلالى االسالت ادة مالن أوقالام
فراغي .
 -9إنداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتي.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالب وتبصيره بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهم بحقيقة دينهم حتى تنمو مشاعرهم لحب الخير والصالح.
 -5ترررويا الررنفى علررى مقاومررة األهرروام الفاسرردة مررع تنميررة الرردواإع الفطريررة مر

يررر إإرررا وال

تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرإة العقائد والعبادات.
 -7إنشام شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسرلم متّصرل براع تعرالى لعلمره من هللا مطّلرع
على خفاياها .إهو يراقب هللا إي جميع تح ّركاته وسكناته ويسرمو بنفسره إلرى مرا قردّه هللا لره مر
الكمال .
 -8هبط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

أهداف تدريس مادة التوحيد

 -1بيان اختصاص هللا بحق التشريع.
 -2المحاإظة على مبادئ الدي وتعاليمه.
 -3محاهبة األإكاه الهدمة.
 -4تنمية حب العبادة إي النفى العتباهها وسيلة هامة لتقوية الصلة بي العبد وهبه.
 -5تحقيق العبودية الخالصة ع تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتداه.
 -6التنفير م الشرر والمعاصري واإليمران والر رام بالقورام والقرده والتوكرل علرى هللا واسرتثماه
المسئولية بي يدي هللا الخووع الشامل ع.
 -7إشباع الحاجة إلى المعرإة الدينية.
 -8تكوي اإلنسان الصالح بغا النظر ع لونه وجنسه وو نه إاإلسرالم يخا رب اإلنسران بطبيعتره
االنسانيه إقط .
 -9تعويد الطالب على االقتدام بالرسول إي جميع مقواله ومعماله.

توزي مناج مادة ( التوحيد )
األسبوع

1

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

الدروس

من
االحد
1443/5/1هـ
االحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

االانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

االحد
1443/5/22هـ
االحد
1443/5/29هـ
الخميس
1443/6/3هـ
االحد
1443/6/13هـ
االحد
1443/6/20هـ
االحد
1443/6/27هـ
االحد
1443/7/5هـ
االحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ
الخميس
1443/6/10هـ
الخميس
1443/6/17هـ
الخميس
1443/6/24هـ
الامااء
1443/6/29هـ
الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

المرتبة األولى االسمم

االحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

شاادة أن ال إلي إال هلل
األربعاء والخميس إ ازة مطولي

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

االختبارام

ممحظام

استحقاد هللا للعبادة
استحقاد هللا للعبادة
الدناء واالست ااة
االحد ا ازة مطولة

اإلستعاذة واالستعانة
الخوف والر اء 1
إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
التوكل
الخشوع واإلنابة
الذبح والنذر
األربعاء والخميس إ ازة مطولي
معرفة الدين ومراتبي

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطمب لل صل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتصف ال صل الدراسي الااني
بداية الدراسة بعد ا ازة منتصف ال صل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إ ازة ال صل الدراسي الااني
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التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )

العنوان  /العبادة

هقم الوحدة  :الثالثة
مخرى:
القسم  :التوحيد
الصف :الخامى
الفكرة الكبرى :المسائل األهبع التي يجب علينا تعلمها هي  :العلم والعمل به والدعوة به والصبر على األذى إيه.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع م الطالبة من:
 يعرف العبادة
 يستنتج حكم صرف العبادة لغير هللا
 يستدل على من م وقع إي الشر إقد حبط عمله
 يذكر شرو قبول العبادة
 يعرف الدعام والخوف
 يستنتج حكم دعام المخلوق إيما ال يقده عليه إال هللا
 oيدلل على عظم شأن الخائفي م هللا
 oيتعرف على ما يساعد على الخوف م هللا

األسئلة األساسية :

األإهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:

السؤال األول ما الدليل نلى استحقاد هللا للعبادة ؟

 الدليل على استحقاق هللا للعبادة .
 شرو قبول العبادة .
 oبعا منواع العبادة والدليل عليها

السؤال الااني أذكر بعض أنواع العبادة
المهاهات

المعاهف

ستكون المتعلمات قادهات علي:
 معرإة الدليل على استحقاق هللا للعبادة .
 ذكر شرو قبول العبادة .
 تو يح بعا منواع العبادة والدليل عليها.

ستعرف المتعلمات:
 الدليل على استحقاق هللا للعبادة .
 شرو قبول العبادة .
 oبعا منواع العبادة والدليل عليها.

البراهي واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم البات الصف الى مجموعتي وكل مجموعة تكلف بمهمة مدائية:

المهمة االدائية الثانية

المهمة األدائية األولي
العبادة

من تحور الطالبات قصة ع دالئل العبادة.

* عمل مبحاث م االنترنت ع
مدلة مخرى :
نقاشات الزميالت  -اختباهات قصيرة  -اختباهات ويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دوه المعلمة
 oتهيئة وتمهيد بعرض قصة م الحياة حول
مو وع الوحدة ومناقشة الطالبات إيها ثرم
ررررح سررراال مناسرررب للتفكيرررر والمناقشرررة
تمهيد لمو وع الوحدة
 oمقوم بعررض بطاقرات كتبرت إيهرا المفرردات
لهررذه الوحرردة مو بروشرروه تو رريحي تقرروم
محرررد الطالبرررات بقرامتهرررا ومتابعرررة جميرررع
الطالبرررات ألخرررذ إكررررة عامرررة عررر الوحررردة
كاملة.
 oعرررض األسررئلة األساسررية واإلإهررام الباقيررة
عررر ريرررق عررررض المفرررردات والخبررررات
التعليمية لدهوس الوحدة ع ريق جردول
الررتعلم وإسررتراتيجية امرراذا معرررف – مرراذا
مهيررررد من معرررررف  -مرررراذا تعلمررررت إتقرررروم
المعلمرررررة بتوزيرررررع الجررررردول المعرررررد لرررررذلك
وتوزيعرره علررى الطالبررات ثررم تقرروم الطالبررات
بتسررجيل مررا يعرإونرره ع ر المفررردة وتقرروم
المعلمة بعد اال رالع علرى الجرداول بعررض
معلومات التعزيز ع ريق جهاز العررض
إرروق الرررمس بشررفاإيات مو شرررائح البوهبوينررت
ومناقشة الطالبات إي ذلك وهكذا إي كل مفردة.
 oتقسيم الطالبات لمجموعات وتحديد دوه لكل إررد
إي المجموعة لمناقشة مفردات وخبرات التعلم.
 oعمررل مبحرراث لمفررردات الرردهس مر الطالبررات عر
ريرررق تقسررريم المفرررردات علرررى المجموعرررات ثرررم
عرررض كررل مجموعررة لبحثهررا ومناقشررته إرري

حصة مع المعلمة.
 oتوزيررررع خرررررائط مفرررراهيم وخرررررائط ذهنيررررة
إاه ررة علررى المجموعررات وتحديررد مفررردات
خاصرررة لكرررل مجموعرررة وترررر الحريرررة لهرررا
لتنفيذ الخريطة التي تو رح هرذه المفرردات
ثرررررم مناقشرررررتها مرررررع جميرررررع المجموعرررررات
ومالحظرررة ومتابعرررة وتعزيرررز المعلمرررة إررري
حصررررة لررررذلك ويمكرررر االسررررتعانة بخرررررائط
المفاهيم الموجود بنهاية كل إصل.

دوه الطالبة
 انتباه الطالبات بعرض بعا األسئلة واألنشطة
المتعلقة بمو وع الوحدة.

 التفاعل مع النشا واالجابة ع األسئلة
 المشاهكة إي هسم خرائط ذهنية مو خرائط مفاهيم.
 حل موهاق العمل

 عمل مطويات

 تو يح الهدف م كتابة القصة ومبرهاتها

األخوة المعلمين والمعلمام
هللا ،و ،ب ،ر ،كا ُت ُي
الس ،م ُم ،نل،ي ُك ْم ،ورحمة ه ِ
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم لكم مي ما يخص مادة التوحيد
لل صل الدراسي الااني  1443هـ
تحضير  +توزي  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدام مشروع المل نبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذ ال وف

المرفقام
اماة نروض بور بوينم مختل ة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمي
+
س مم التقويم والماارام حسب نظام نور
+
م لدام اختبارام متنوني

+
أوراد قياس لكل درس
+
أوراد نمل لكل درس
+
س ل إن از المعلمة
+
س ل إن از الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وم اهيم
+
أسئلة وأ وبة برنامج حسن ل مي ال ترام
+
ااراءام

شرح متميز بال يديو ل مي دروس المناج

التوصيل للرياض والخر م انا
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس
(من  48سانة الى  72سانة)

ويمكنكم كذل تس يل الطلب
إلكترونيا ا نن طريد الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل نن االيميل او ال يدكس ل مي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طبانة ملونة _ طبانة نادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة نلى سي دي  20لاير
سعر المادة نن طريد االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طبانة نادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طبانة ملونة  60لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس المستع ل
انمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير

يمكنكم لب دوسيه التحوير الخاص بالمادة بشعاه الرؤية والوزاهة بقيمة  50لاير

وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابام بنو بإسم "سعد نبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

بن سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بن الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي ال رنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البمد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006

---------------------------------------------البن السعودي لإلستامار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل نبر الواتس أو االتصال تلي ونيا نلى احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

