اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

..............................................

المادة  /توحيد أول ابتدائي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدى الطالب ليشببوا رجباالا -أو نسبا فباهمي لبدورهم فبل الحيباة
واعي بعقيدتهم مدافعي عنها وعاملي فل ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحة فل المملكة ويدفع هذه الخطط م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو يبتغل مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كما يبتغل مصلحة الجماعبة باإلفبادة ممبا يتعلمبه
األفراد لتطوير المجتمع بصورتي :
أ ) مباشببببببببببببببببببببببرة وذلبببببببببببببببببببببب مبببببببببببببببببببببب

خببببببببببببببببببببببالل اإلسببببببببببببببببببببببهام فببببببببببببببببببببببل اإلنتببببببببببببببببببببببا والتنميببببببببببببببببببببببة .

ب ) غير مباشرة وذل م خالل القضا على األمية ونشر الوعل
ودورا أكثر فاعلية فل بنا مجتمعاتهم .

لدى جميع أبنا األمة بشكل يضم لهم حياة واعية مستنيرة

المادة  /توحيد أول ابتدائي

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فل نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة فل خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
-2

تدريب الطالبات على إقامة الصالة واألخذ بآداب السلو والفضائل .

-3

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية والمهارات الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب م المعلومات فل مختلف الموضوعات .

-5

تعريف الطالبة بنعم هللا عليها فل نفسها وفل بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحس استخدام ال ِّن َعم وتنفع نفسها وبيئتها .

-6

تربية ذوقه البديعل وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه .

-7

تنمية وعل الطالبة لتدر ما عليها م الواجببات ومالهبا مب الحقبو

فبل حبدود سب ِّنه وخصبائص المرحلبة التبل تمبر بهبا وغبرس حبب وطنهبا

واإلخالص لوالة أمرها .
-8

توليد الرغبة لدي الطالبات فل االزدياد م العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة م أوقات الفراغ .

-9

إعداد الطالبة لما يلل هذه المرحلة م مراحل حياتها.

المادة  /توحيد أول ابتدائي

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخل بأخال القرآ الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليما بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيره بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفه بحقيقة دينه حتى تنمو مشاعره لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهوا الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية م غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بر ّبه وذل بمعرفة العقائد والعبادات.
تحركاتهبا
 -7إنشا شخصية قوامها المثل العليا وذلب أل قلبب المسبلم م ّتصبل ببال تعبالى لعلمبه أ هللا م ّطلبع علبى خفاياهبا .فهبل تراقبب هللا فبل جميبع ّ
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما ق ّدر هللا لها م الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخرى بالقرآ الكريم .

المادة  /توحيد أول ابتدائي

أهداف تدريس مادة التوحيد

 -1بيا اختصاص هللا بح التشريع.
 -2المحافظة على مبادئ الدي وتعاليمه.
 -3محاربة األفكار الهدمة.
 -4تنمية حب العبادة فل النفس العتبارها وسيلة هامة لتقوية الصلة بي العبد وربه.
 -5تحقي العبودية الخالصة ل تعالى وحده واالعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة واقتدار.
 -6التنفير م الشر والمعاصل واإليما والرضا بالقضا والقدر والتوكل على هللا واستثمار المسئولية بي يدي هللا الخضوع الشامل ل.
 -7إشباع الحاجة إلى المعرفة الدينية.
 -8تكوي اإلنسا الصالح بغض النظر ع لونه وجنسه ووطنه فاإلسالم يخاطب اإلنسا بطبيعته االنسانيه فقط.
 -9تعويد الطالبات على االقتدا بالرسول فل جميع أقواله وأعماله.

المادة  /توحيد أول ابتدائي

توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية (توحيد))
األسبوع

التاريخ

للصف ( األول ابتدائي )
الدروس

1

االحد 1443/5/1هـ

الخيس 1443/5/5هـ

أحب هللا

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

أحب هللا

3

االثني 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

أعبد هللا

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

اإلسالم دينل

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

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

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

اإلسالم دينل

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

اإلسالم دينل

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثا 1443/6/29هـ

الدي الح
األربعا والخميس إجازة مطوله

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

اركا اإلسالم

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثا 1443/7/21هــ

اركا االسالم
األربعا والخميس إجازة مطوله

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

أعبد هللا
االحد اجازة مطولة

الدي الح

االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسل الثانل
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منتصف الفصل الدراسل الثانل
بداية الدراسة بعد اجازة منتصف الفصل الدراسل الثانل 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسل الثانل

م

إلى

مالحظات

المادة  /توحيد أول ابتدائي
التحضير وف استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

الثانية

األسبوع

الزم المتوقع للوحدة
الصف

معرفة هللا عزل وجل
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

 أن تذكر التلميذة لماذا يجب علينا أن نحب
اهلل
 أن تستدل التلميذة على وجوب حب اهلل .
 أن تلون التلميذة الجمل المحددة
 أن تحرص التلميذة على حب اهلل
أحب هللا

 االختبارات الشفوية

 خرائط المفاهيم +
الكرسي الساخن +
القصة
أخرى ...................:

 البرجكتر
 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذ حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل



أفالم تعليمية



أخرى.......

 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية
 أخرى ...........

المادة  /توحيد أول ابتدائي

األخوة المعلمي والمعلمات
هللا َو َب َر َكا ُت ُه
س َال ُم َعلَي ُك ْم َورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدم لكم جميع ما يخص مادة التوحيد
للفصل الدراسل الثانل  1443هـ
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع المل عبدهللا  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +التعلم النشط الجديد  +بطافات تخطيط الدروس +
نموذ الجوف

المادة  /توحيد أول ابتدائي

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورا قياس لكل درس
+
أورا عمل لكل درس
+

المادة  /توحيد أول ابتدائي

سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حس لجميع الفترات
+
اثرا ات

المادة  /توحيد أول ابتدائي

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخر مجانا
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
(م  48ساعة الى  72ساعة)

ويمكنكم كذل تسجيل الطلب
إلكترونيا ا ع طري الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل ع االيميل او الفيدكس لجميع مد المملكة
حسب طلبكم ( سل دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa

المادة  /توحيد أول ابتدائي

سعر المادة على سل دي  20لاير
سعر المادة ع طري االيميل  20لاير
سعر المادة مع السل دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السل دي طباعة ملونة  60لاير
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستل االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

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

المادة  /توحيد أول ابتدائي

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنو بإسم "سعد عبدالرحم العتيبل"
==========================
الراجحل
129000010006086326718
اي با

المادة  /توحيد أول ابتدائي

SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلل
21065828000106
اي با
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي با
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

المادة  /توحيد أول ابتدائي

بن الرياض
2052558759940
اي با
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنسل
K2213000185
اي با
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
اي با

المادة  /توحيد أول ابتدائي

SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي با
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بن الجزيرة
030680161166001
اي با
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

المادة  /توحيد أول ابتدائي

بن االنما
68202882885000
اي با
SA2805000068202882885000
---------------------------------------------------------------------------للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

المادة  /توحيد أول ابتدائي

0505107025

