مادة التوحيد
الصف الخامس اإلبتدائي
التحضير بطريقة بطاقة تخطيط الدروس

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالبات ليشبوا رجاالا -أو نساء فاهمين لددورهم فدا الحيداة
واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين فا ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فا المملكة ويدفع هذه الخطط من نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغا مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغا مصلحة الجماعدة باإلفدادة ممدا يتعلمده
األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلسهام فا اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية ونشر الوعا لدى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياة واعيدة مسدتنيرة ودورا أك در فاعليدة فدا بنداء
مجتمعاتهم.

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فا نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فا خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
تدريب الطالبات على إقامة الصالة واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .
تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات فا مختلف الموضوعات .
تعريف الطالبة بنعم هللا عليها فا نفسها وفا بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النِّ َعم وتنفع نفسها وبيئتها .
تربية ذوقهن البديعا وتعهد نشاطهن االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن.
تنمية وعا الطالبة لتدرك ما عليها من الواجبات ومالها من الحقوق فا حدود سنِّه وخصدائ المرحلدة التدا تمدر بهدا وغدرس حدب وطنهدا واإلخدالص
لوالة أمرها .
توليد الرغبة لدي الطالبات فا االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن على االستفادة من أوقات الفراغ.
إعداد الطالبة لما يلا هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف الخاصة للدراسات اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 -7إنشاء شخصية قوامها الم ل العليا وذلك ألن قلب المسلم متّصل باهلل تعالى لعلمه أن هللا مطّلع على خفاياها .فها تراقب هللا فا
جميع تح ّركاتها وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما ق ّدر هللا لها من الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .

األهداف الخاصة لمادة التوحيد

 -1بيان اختصاص هللا بحق التشريع.
 -2المحافظة على مبادئ الدين وتعاليمه.
 -3محاربة األفكار الهدمة.
 -4تنمية حب العبادة في النفس العتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بين العبد وربه.
 -5تحقيق العبودية الخالصة هلل تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتدار.
 -6التنفير من الشرك والمعاصي واإليمان والرضاء بالقضاء والقدر والتوكل على هللا واستثمار المسئولية بين يدي هللا الخضوع الشامل هلل.
 -7إشباع الحاجة إلى المعرفة الدينية.
 -8تكوين اإلنسان الصالح بغض النظر عن لونه وجنسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسان بطبيعته االنسانيه فقط.
 -9تعويد الطالبات على االقتداء بالرسول في جميع أقواله وأعماله.

األهداف الخاصة لمادة الفقه

 -1ت بيت العقيدة اإلسالمية فا نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 -2تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملا من الدين مم الا فا العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 -3تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ا فا دينه واعيا ا له مدركا ا ألحكامه.
 -4تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ا يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
 -5اكتساب المتعلم ك يراا من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
 -6تعريف المتعلم ببعض المعامالت التا يمر بها فا حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( التوحيد )
األسبوع

التاريخ

للصف ( الخامس ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

استحقاق هللا للعبادة

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

استحقاق هللا للعبادة

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

اإلستعاذة واالستعانة

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

الخوف والرجاء 1

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منتصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

التوكل

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

الخشوع واإلنابة

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

الذبح والنذر
األربعاء والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

معرفة الدين ومراتبه

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

المرتبة األولى :االسالم

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

شهادة أن ال إله إال هلل
األربعاء والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

الدعاء واالستغاثة
االحد اجازة مطولة

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
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وصف التمهيد /ما حقيقة العبادة؟

قراءة ن
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الموضوع

 5ب ف2

التوحيد

استحقاق هللا للعبادة

قرآنا أو نبوي أو ن

من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليما

تحقيق أهداف الدرس من خالل.......

أهداف الدرس
إجراءات إثرائية لتحقيق أهداف المكون
أشرح للتلميذات باستخدام السبورة المقصود بالعبادة وذلك من خالل تقسيم الفكرة إلى عدة
أن تعرف التلميذة المقصود بالعبادة.
عناصر أقوم بشرح كل عنصر بالتفصيل ثم أطلب من التلميذات كتابة تلخي بسيط لما
أن تبين التلميذة الحكمة من خلق الجن واإلنس.
عرفا المقصود بالعبادة.
فهمنه ال يزيد على سطرين بكراساتهن.
أن تحدد التلميذة الدليل على جزاء من عبد هللا واطاعه.
بينا الحكمة من خلق الجن واإلنس.
أوجه للتلميذات السؤال التالا :ما الحكمة من خلق الجن واإلنس؟ ثم أختار مجموعة من
أن تذكر التلميذة الدليل على استحقاق هللا للعبودية.
حددي الدليل على جزاء من عبد هللا
التلميذات يقمن بإجابة السؤال أمام الفصل ثم فا كراساتهن وأقوم بتحية التلميذات المتميزات
هللا
لغير
أن توضح التلميذة حكم من جعل شيئا ا من العبادة
واطاعه.
منهن.
تعالى.
اذكري الدليل على استحقاق هللا للعبودية.
أجمع مجموعة من المعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية وأمهات الكتب حول الدليل على
ا
اذكري دليال على أن هللا وحده هو الذي
أن تعدد التلميذة شروط قبول العبادة.
جزاء من عبد هللا واطاعه ثم أقوم بعرضها بتأنا ومناقشتها مع التلميذات وأختار مجموعة
يسحق العبادة.
من التلميذات وأطلب منهن التعليق والتعقيب على المعلومات ثم أطلب منهن جمع معلومات
وضحا حكم من جعل شيئاا من العبادة لغير
أن تتيقن التلميذة من أهمية اإلخالص في العبادة.
جديدة تتعلق بنفس الموضوع.
هللا تعالى.
أثير انتباه التلميذات لنقطة النقاش والحوار وها الدليل على استحقاق هللا للعبودية ثم أتيح
عددي شروط قبول العبادة.
الجو المساعد على النقاش الهادف من خالل التحكم فا دفة الحوار بينا وبين التلميذات حتى
حلا ورقة العمل الخاصة بالدرس.
نصل لتحديد دقيق لموضوع النقاش ثم أكلف التلميذات بكتابة تلخي للموضوع فا
كراساتهن.
التعلم التعاونا التقويم البنائا التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر زاوج شارك
استراتيجيات التدريس والتعلم
الطاولة الدائرية العصف الذهنا أخرى ………………
النشط
فا المرحلة .................................................................../أو لتحقيق الهدف
 عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
مهارات التفكير
 التفكير اإلبداعا /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهنا أخرى …..….......
 التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليما مراجع ودوريات أخرى …………..
تقنيات التعلم
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى…………….....
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطنا والقيم
التطبيقات والواجبات اإلضافية
النبوية
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلا
متابعة حل أنشطة الكتاب
التقويم النهائا
أسئلة التقويم

نقد الدرس

األخوة المعلمين والمعلمات
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة ه
ال ّ
هللاِ َوبَ َر َكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحدي ة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخ

مادة التوحيد

للفصل الدراسا ال انا  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحدي ة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذج الجوف

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه

+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(من  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سا دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)

ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سا دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السا دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السا دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستا االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبا"
==========================
الراجحا
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلا
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسا
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد
900127883010006
اي بان

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلست مار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000

---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

