مادة العلوم الدينية

مجتمع بال أمية

توزيع منهج مادة (العلوم الدينية) للصف (مجتمع بال امية )
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

1
2
3

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

األصول الثالثة
مقدمة عن التوحيد وأنواعه
أركان اإلسالم

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

الركن األول

5
6

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

نواقض اإلسالم
آداب قضاء الحاجة

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

االستنجاء واالستجمار  -صفة الوضوء

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

الغسل

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

التيمم  -الصلوات المفروضة

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

صفة الصالة

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

األذكار الواردة بعد الصالة

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول
إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة
معلم/ة المادة:

األحــــــــــد
الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/01هـ
1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/8/28م
2022/9/22-21م
2022/10/17-16م
المشرف/ة التربوي/ة:

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

الخميــس
األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس
مدير/ة المدرسة:

1444/4/16هـ
1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/10م
2022/11/13م
2022/11/24م

التعلم النشط الجديد
الموضوع
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

األصول الثالثة

الدرس

وضحي مفهوم األصول الثالثه ؟
❑سبورة ذكية
❑كتاب نشاط

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

 فرز المفاهيم  أعواد المثلجات  التدريس التبادلي  القبعات الست  المسابقات  أسئلة البطاقات  فكر -زواج -شارك  البطاقات المروحية  الرؤوس
المرقمة  أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

تثير تفكيرهم من خلق األشياء من حولنا ؟
من خلق األشجار ؟
من خلقنا ؟

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

رابط تفاعلي

اذكري األصول الثالثة التي يجب على
اإلنسان معرفتها ؟
أكملي الحديث الشريف التالي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
:
(( ذاق طعم اإليمان من رضي ......
ربا ً ،و .........دينا ً ،و .........نبيا ً ))

تقويم ختامي

الخبرات السابقة

ثم أقوم بقراءة الندرس ومناقشنة الطالبنات فني الندرس واعسنتماع لهنن
وتصحيح ما رسخ في األذهان من فكر خاطئ .

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واعنترنت

أبدأ الدرس بسؤال الطالبات األسئلة اآلتية:من ربك ؟
نبيك ؟ أطرح على الطالب أسئلة

ما دينك ؟ منن

تقويم قبلي

التمهيد والتهيئة للدرس

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

أن تتعرف الطالبة على األصول
الثالثة .
أن تؤمن الطالبة باهلل وحده .
أن تعلم الطالبة أركان اإلسالم
وأركان اإليمان .
أن تحدد الطالبة ما يخالف العقيدة
من أقسام الشرك .
أن تحدد الطالبة نواقض اإليمان .

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

التقويم

ما الدليل على األصول الثالثة التي
يجب على اإلنسان معرفتها ؟
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

❑تفكير

الطريقة البنائية
الدرس

اليوم

األصول الثالثة

التاريخ

الوحدة
الوسائل التعليمية

الكتاب  +السبورة  +لوحة ورقية  +أقالم ملونة

األهداف السلوكية

الحصة  -الفصل

االجراءات واألنشطة

المحتوى التعليم
الدرس األول

أن تتعرف الطالبة على
األصول الثالثة .
أن تؤمن الطالبة باهلل
وحده .
أن تعلم الطالبة أركان
اإلسالم وأركان اإليمان .
أن تحدد الطالبة ما يخالف
العقيدة من أقسام الشرك .
أن تحدد الطالبة نواقض
اإليمان .

الواجب

األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها هي :
 -1معرفة العب ربه ( هللا ) هللا الذي خلقني  ،وخلق جميع
الناس  ،وخلق السماوات واألرض والليل والنهار والشمس
والقمر .
 -2معرفة العبد دينه ( اإلسالم ) وهو توحيد هللا وطاعته وترك
معصيته  ،واجتناب كل دين غير دين اإلسالم .
 -3معرفة العبد نبيه ( محمد صلى هللا عليه وسلم ) نبيي محمد
بن عبد هللا بن عبد المطلب أرسله هللا إلى جميع الناس .

س :1اذكري األصول الثالثة التي يجب
التمهيد والتهيئة للدرس
على اإلنسان معرفتها
أبددددأ الددددرس بسدددؤال الطالبدددات س :2ما الدليل على األصول الثالثة
التي يجب على اإلنسان معرفتها
مددا
األسددئلة ايتيددة:من ربدد؟
أطرح على س :3أكملي الحديث الشريف التالي :
من نبي؟
دين؟

الطالب أسئلة
تثيددر تيريددرهم مددن خلددق األ دديا
من حولنا
من خلق األ جار
من خلقنا
ثم أقوم بقرا ة الددرس ومناقشدة
الطالبددات فددي الدددرس وا سددتما
لهدددن وتصدددحي مد دا رسدددي فدددي
األذهان من فرر خاطئ .

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :
(( ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ربا ً
،وباإلسالم دينا ً ،وبمحمد نبيا ً ))

مالحظات

التقويم

قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :
(( ذاق طعم اإليمان
من رضي  ......ربا ً
،و .........دينا ً
،و .........نبيا ً ))

أوراق العمل لقياس المهارات  -مجتمع بال أمية  -توحيد وفقه
الصف :

االسم :

أوال  :التوحيد

/

التاريخ / :

14 /هـ

أتقنت

لم تتقن

الدرس األول  :األصول الثالثة

السؤال األول

 -1أمأل الفراغات اآلتية :
* األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها :

معرفة العبد......
.......

معرفة العبد دينه
.......

معرفة العبد......
.......

 -2ما الدليل على األصول الثالثة التي يجب على اإلنسان معرفتها :
اإلجابة ........................................................................:
........................................................... ..............
.........................................................................
 -3يسأل العبد في قبره عن ثالثة أسئلة :
من ربك ؟ ......................................................
ما دينك ؟ ......................................................
من نبيك ؟ ......................................................

أسعار مواد التعليم المستمر للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  30لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  60لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

