بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل
اليوم

الصف

التاريخ

1ب

الحصة

المادة

التوحيد

المكتسبات السابقة:
 من ربك؟
الموضوع :من يجب على المسلم معرفته

رقم الوحدة :الوحدة األولى
أهداف الوحدة
 أن تعدد التلميذة األمور التي يسأل عنها المسلم في
قبره.

كتاب الطالب
نشاط ص 9

 أن تبين التلميذة جزاء من آمن باهلل ربا ً وباإلسالم
دينا ً وبمحمدا ً صلى هللا عليه وسلم نبيا ً ورسولً.








أن تذكر التلميذة من ربها.
أن توضح التلميذة اسم الدين الذي تنتمي له.
أن تحدد التلميذة اسم نبي األمة اإلسالمية.
أن تردد التلميذة الشهادتين.
استراتيجيات
التهيئة
التدريس الحديثة
نشاط رقم
حدث واقعي

قصة:
طرح مشكلة



قراءة نص من

مرجع:




عرض صور
مشاهدة فيلم

تعليمي:




مدخل تاريخي
أخرى

 الحوار
والمناقشة











الوسائل التعليمية
 كتاب الطالبة /
كتاب النشاط

حل مشكالت

 أجهزة العرض

التعلم التعاوني

 شفافيات

الستكشاف

 جهاز تسجيل

الستقصاء

 مراجع ,صحف

تمثيل األدوار

 مجسمات

القصة

 عينات

الخرائط الذهنية

 لوحات
ورسومات

التعلم باللعب
أخرى

 فيلم تعليمي
 أخرى

أسئلة التقويم
كتاب النشاط
عددي األمور التي يسأل
نشاط صفي
عنها المسلم في قبره.
بيني جزاء من آمن باهلل
ربا ً وباإلسالم دينا ً
نشاط صفي
وبمحمدا ً صلى هللا عليه
وسلم نبيا ً ورسولً.
من ربك؟
نشاط صفي
ما دينك؟
نشاط صفي
من نبيك؟
نشاط صفي
رددي الشهادتين.
نشاط صفي
أساليب
مهارات التفكير
التقويم و أدواته
عمليات العلم
التقويم المعتمد
األساسية:
 على األداء
 المالحظة
 التصنيف
 التواصل
 القياس
المالحظة
الستنتاج
 سلم التقدير
 عالقات األرقام
 أخرى
 قائمة الشطب
عمليات التفكير
اإلبداعي:
 األسئلة
واألجوبة
 الطالقة
 المرونة
 أخرى
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز
بين المعلومات

ّللا اوبا اركااتهُ
السّ اَلمُ اع اليكمُ اورحمة َهُ
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
___________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
) للصف الواحد ( سي دي فقط =  20لاير
جميع مرفقات السي دي عن طريق اليميل =  20لاير
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

