تحضير مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي
التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الصالحيحة والمعالارف والماالارام الم يالدة واالت اهالام والقاليم المرغوبالة لالد
الطالبام ليشبوا ر االا -أو نساء فاهمين لدورهم في الحيالاة وايالين بعقيالدتام مالدافعين يناالا ويالاملين
في ضوئاا لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية المزمالة لتطالوير الم تمال اقتصالاديا وا تماييالا واقافيالا بمالا يخالدم خطالط التنميالة
الطموحة في المملكة ويدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى مصلحة ال رد وال ماية معالا فاالو يبت الي مصاللحة ال الرد مالن خالمل تعليمالي تعليمالا كافيالا
م يدا لذاتي كما يبت ي مصلحة ال ماية باإلفادة مما يتعلمي األفراد لتطوير الم تم بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خمل القضاء يلالى األميالة ونشالر الالويي لالد
يضمن لام حياة وايية مستنيرة ودورا أكار فايلية في بناء م تمعاتام.

ميال أبنالاء األمالة بشالكل

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسممية الصحيحة في ن سيي الط لة وريايتاا بتربية إسممية متكاملة في خلقاا
و سماا ويقلاا ول تاا وانتمائاا إلى أمة اإلسمم.

-2

تدريب الطالبام يلى إقامة الصمة واألخذ بآداب السلوك وال ضائل .

-3

تنمية الماارام األساسية المختل ة وخاصة الماارة الل وية والماارة العددية والماارام الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومام في مختلف الموضويام .

-5

تعريالالف الطالبالالة بالالنعم ا يلياالالا فالالي ن سالالاا وفالالي بيئتاالالا اال تماييالالة وال رافيالالة لتحسالن اسالالتخدام
ال ِّن َعم وتن

-6
-7

ن ساا وبيئتاا .

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

فالي حالدود سال ِّني وخصالائص

المرحلة التي تمر باا وغرس حب وطناا واإلخمص لوالة أمرها .
توليد الرغبة لدي الطالبام في االزدياد من العلم الناف والعمل الصالح وتدريبان يلى االست ادة من
-8
أوقام ال راغ.
-9

إيداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتاا.

االهداف العامة للتربية اإلسممية

 -1التخل بأخم القرآن الكريم والعمل بي واالنقياد ألحكامي.
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى ا يليي وسلم وإتباع هديي.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لد الطالبام وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعري ان بحقيقة دينان حتى تنمو مشايرهن لحب الخير والصمح.
 -5ترويض الن س يلالى مقاومالة األهالواء ال اسالدة مال تنميالة الالدواف ال طريالة مالن غيالر إفالراط وال
ت ريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم بر ّبي وذلك بمعرفة العقائد والعبادام.
 -7إنشاء شخصية قواماا المال العليا وذلك ألن قلب المسلم م ّتصل باهلل تعالالى لعلمالي أن ا م ّطلال
تحركاتاا وسكناتاا وتسمو بن ساا إلى مالا قال ّدر ا لاالا
يلى خ اياها .فاي تراقب ا في مي
ّ
من الكمال .
 -8ربط مي العلوم األخر بالقرآن الكريم.

أهداف تدريس مادة التوحيد
 -1بيان اختصاص ا بح التشري .
 -2المحافظة يلى مبادئ الدين وتعاليمي.
 -3محاربة األفكار الادمة.
 -4تنمية حب العبادة في الن س اليتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربي.
 -5تحقي العبودية الخالصة هلل تعالى وحده وااليتزاز باإلسمم وايتناقي بقوة واقتدار.
 -6التن ير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضالاء بالقضالاء والقالدر والتوكالل يلالى 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 فاإلسمم يخاطب اإلنسان بطبيعتالي
االنسانيي فقط.
 -9تعويد الطالبام يلى االقتداء بالرسول في مي أقوالي وأيمالي.

توزي مناج مادة (الدراسام اإلسممية (توحيد))
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

اركان اإلسمم

االحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

اركان االسمم
األربعاء والخميس إ ازة مطولي

االحد
1443/7/26هـ
االحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

االختبارام

ممحظام

أحب ا
أحب ا
أيبد ا
االحد ا ازة مطولة

أيبد ا
اإلسمم ديني
إ ازة منتصف ال صل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
اإلسمم ديني
اإلسمم ديني
الدين الح
األربعاء والخميس إ ازة مطولي
الدين الح

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

2

التاريخ

للصف ( األول ابتدائي )

التوحيد – الصف األول االبتدائي – ال صل الدراسي الااني
العنوان  /الثانية

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

أخرى:
الفكرة الكبرى :كيف تتحقق معرفة المسلم لربه ؟.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتذكر بعض مخلوقات سبحانه وتعالى
 oتذكر من الذي رزقنا الطعام والشراب.
 oتذكر من أنزل المطر من السماء
 oتذكر من أنعم علينا بالسمع والبصر
 oتذكر لماذا يجب علينا أن نحب هللا
 oتذكر من يجب علينا عبادته وحده

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:
ستفهم المتعلمات:
o
o
o
o

هللا الذي خلق السموات واألرض والشمس والقمر
والحيوانات والطيور
هللا الذي يرزقني ويرزق الماس والحيوانات والطيور .
هللا هو الذي ينزل المطر من السماء
هللا الذي أنعم علينا بالسمع والبصر والطعام والشراب

السؤال األول  :من الذي خل السماوام
واألرض؟
السؤال الااني  :من الذي يرزقنا ؟
السؤال الاالث  :من الذي ينزل المطر ؟

المعارف
o
o
o
o

ستعرف المتعلمات:
هللا الذي خلق السموات واألرض والشمس والقمر
والحيوانات والطيور
هللا الذي يرزقني ويرزق الماس والحيوانات
والطيور .
هللا هو الذي ينزل المطر من السماء
هللا الذي أنعم علينا بالسمع والبصر والطعام
والشراب

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oمعرفة أن هللا الذي خلق السموات واألرض والشمس
والقمر والحيوانات والطيور
 oبيان أن هللا الذي يرزقني ويرزق الماس والحيوانات
والطيور .
 oتوضيح أن هللا هو الذي ينزل المطر من السماء
 oتحديد أن هللا الذي أنعم علينا بالسمع والبصر
والطعام والشراب

األخوة المعلمين والمعلمام
ا َو َب َر َكا ُت ُي
الس َم ُم َيلَي ُ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 الملك يبدا  +الطريقة البنائية  +االستراتي يام الحدياة  +مسرد +
التعلم النشط ال ديد  +بطافام تخطيط الدروس  +نموذج ال وف

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

+
أورا قياس لكل درس
+
أورا يمل 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 والخرج م انا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس
(من  48ساية الى  72ساية)

ويمكنكم كذلك تس يل الطلب
إلكترونيا ا ين طري الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ين االيميل او ال يدكس ل مي مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباية ملونة _ طباية يادية)
ايميل المبيعام
T@mta.sa
سعر المادة يلى سي دي  20لاير
سعر المادة ين طري االيميل  20لاير
سعر المادة م السي دي طباية يادية  30لاير
سعر المادة م السي دي طباية ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير لل يدكس المستع ل
ايمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابي  400لاير

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

وهنا أرقام حسابام المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابام بنوك بإسم "سعد يبدالرحمن العتيبي"
==========================
الرا حي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
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
---------------------------------------------------------------------------للتواصل يبر الواتس أو االتصال تلي ونيا يلى احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

