.

 تحقيق العبودية هلل تعالى وحده.
 إيجاد الوالء المستنير لشريعة اإلسالم والبراءة من كل مذهب أو شعار يعارض اإلسالم.
 تحقق اإليمان واليقين بأن سبل السعادة الحقيقية في الدنيا واآلخرة محصورة في إتباع دين اإلسالم الذي ختم هللا به الرساالت
والنبوات.
 االعتزاز باإلسالم واعتناقه بقوة.
 اتخاذ القرآن إمامًا وحكما ً والتخلق به سير ًة وسلوكاً.
 تنقية الدين من البدع.
 اإليمان بالنبوة المحمدية وامتالء القلب بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم واالنقياد لما جاء به واتباع هديه وسنته صلى هللا عليه
وسلم.

.

 تعريف المتعلمين بخالقهم وبناء عقيدتهم اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 تنشئة المتعلمين على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلمين على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلمين عن كل ما يوقعهم في الشرك ـ والعياذ باهلل ـ ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حث المتعلمين وتعويدهم على االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

.

المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.

توزيع منهج مادة التوحيد
األسبوع

1

التاريخ
من
األحد 1439 / 12 / 22

إلى
الخميس 1439/ 12 / 26

الدروس

مالحظات

العلم الذي يجب تعلمه

2
3
4

األحد 1439 / 12 / 29

الخميس 1440 / 1 / 3

األحد 1440 / 1 / 6

الخميس 1440 / 1 / 10

األحد 1440 / 1 / 13

الخميس 1440 / 1 / 17

فضل العلم وأهميته
العمل بالعلم
الدعوة إلى التوحيد

5

األحد 1440 / 1 / 20

الخميس 1440 / 1 / 24

الصبر على األذى في سبيل الدعوة إلى التوحيد

6
7
8

األحد 1440 / 1 / 27

الخميس 1440 / 2 / 2

الحنيفية السمحة

األحد 1440 / 2 / 5

الخميس 1440 / 2 / 9

اختبار الفترة األولى

األحد 1440 / 2 / 12

الخميس 1440 / 2 / 16

األصل األول :معرفة هللا

9

األحد 1440 / 2 / 19

الخميس 1440 / 2 / 23

دالئل معرفة الرب

10

األحد 1440 / 2 / 26

الخميس 1440 / 2 / 30

11

األحد 1440 / 3 / 3

الخميس 1440 / 3 / 7

استحقاق هللا للعبودية
من أنواع العبادة :الدعاء واالستغاثة
من أنواع العبادة :الخوف والرجاء

12

األحد 1440 / 3 / 10

الخميس 1440 / 3 / 14

اختبار الفترة الثاني

13

األحد 1440 / 3 / 17

الخميس 1440 / 3 / 21

14
15
17-16

األحد 1440 / 3 / 24

الخميس 1440 / 3 / 28

األحد 1440 / 4 / 2

الخميس 1440 / 4 / 6

األحد 1440 / 4 / 9

الخميس 1440 / 4 / 20

من أنواع العبادة :التوكل
من أنواع العبادة :االستعاذة واالستعانة
من أنواع العبادة :الخشوع واإلنابة
من أنواع العبادة :الذبح والنذر

االختبار النهائي

.

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل

المادة
العلم الذي يجب تعلمه
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات

التمهيد

مجسمات

صور

فيلم تعليمي

ما أهمية العلم؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن توضح التلميذة العلم
الذي يجب تعلمه.

العلم الذي يجب تعلمه ثالثة أمور:
 -1معرفة هللا تعالى :فهو هللا الخالق -الرازق –المالك المدبر
للخلق-المحيي المميت –النافع الضار-المستحق للعبادة
وحده ال شريك له.
 -2معرفة رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم :وتشمل
معرفة :اسمه ونسبه  -وصفاته الخلقية -ومن أرسله وبماذا
أرسل ولمن أرسل – وقيامه بالدعوة إلى هللا -وصبره على
األذى في سبيل هللا.
 -3معرفة دين اإلسالم :وتشمل معرفة مراتب الدين الثالث
وهي:
 المرتبة األولى :اإلسالم.
 المرتبة الثانية :اإليمان.
 المرتبة الثالثة :اإلحسان.
ما يعين على معرفة العبد لربه:
 -1قراءة القرآن الكريم ،والتعرف على ما فيه من:أسماء هللا،
وصفاته.
 -2التفكير في آيات هللا ومخلوقاته التي تدل على عظمته.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب

أن تذكر التلميذة األمور
التي تعين على معرفة
العبد لربه.

التوحيد5ب

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

األنشطة
نشاط 1ص13
أن تجد السعادة؟
نشاط 2ص14
تحاور مع زميلك في ذكر
قصة واحدة من سيرة
الرسول صلى هللا عليه
وسلم.

إستراتيجيات التعليم
البديلة

تقييم الهدف
وضحي العلم الذي يجب
تعلمه.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني

اذكري األمور التي تعين
على معرفة العبد لربه.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

 المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي

.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التوحيد
تحضير  +توزيع  +أهداف
خماسي  +وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +استراتيجيات حديثة  +بنائي  +التعلم النشط  +بطاقات (
) تخطيط الدروس
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
.

أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل األسئلة
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
________________________________________________________
___________
.

لاير  = 60طباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 30طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) للصف الواحد ( لاير  = 20سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
.

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
.

0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
.

______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

.

