اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----

مدرسة ......................................... :

تحضير مادة التوحيد
للصف الأول الابتدائي  -الفصل الدراسي الأول

معلم المادة
قائد المدرسة
المشرف
التربوي

أهداف التعليم في المملكة

المهرراراا المديرردة اهاتاورراا الدرريم الم غابررة لرردو ال ررل لي ر اا

 -1غر ا العديرردة اإلسررلمية الوررحيحة المعررار

رجاها -أ نساء فاومين لد روم في الحياة ،اعرين بعديرداهم مردافعين ع هرا ،عراملين فري هرالها ل ير الردنيا اخرر ة
معا.
 -2اررافي الارراادر ال ر زة اللطمررة لت رراز المتتمر
المملاة زدف وذه ال

اقتوررادزا اجتماعيررا يدافيررا بمررا ز رردم ر ررط الت ميررة ال ما ررة فرري

ط من نتاح إلى نتاح.

 -3الح ص على مولحة الد د التماعة معا  ،فها ز تغي مورلحة الدر د مرن ررل اعليمرت اعليمرا يافيرا مديردا لذاارت  ،يمرا
ز تغي مولحة التماعة باإلفادة مما زتعلمت األف اد لت از المتتم بواراين :
أ ) م اشررررررررررررر ة :
) غي م اش ة :

رررررررررررررررل اإلسرررررررررررررهام فرررررررررررررري اإلنتررررررررررررررا

لرررررررررررررر مررررررررررررررن

ل من رل الدضاء على األمية  ،ن

الت ميرررررررررررررة .

الاعي

لدو جمي أب اء األمة ب ال زضمن لهم ياة اعية مست ي ة
د را أيث فاعلية في ب اء متتمعااهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غ ا العديدة اإلسلمية الوحيحة في ندسيت ال دل رعازتت بت بية إسلمية متااملة ،في رلدرت ،جسرمت ،عدلرت،
لغتت ،انتمالت إلى أمة اإلسلم.
 -2ادرزب ال ل على إقامة الولة ،األرذ بآدا السلاك الدضالل .
-3ا مية المهاراا األساسية الم تلدة راصة المهارة اللغازة المهارة العددزة ،المهاراا الح يية .
 -4از زد ال ل بالددر الم اسب من المعلاماا في م تلف الماهاعاا .
 -5اع زف ال ل ب عم هللا عليت في ندست ،في بيئتت اهجتماعية التغ افية ليحسن است دام ال ِّعَم ،ز د ندست بيئتت .
 -6ا بية قهم ال دزعي ،اعهد ن اطهم اهبتااري ،ا مية اددز العمل اليد ي لدزهم .
-7ا مية عي ال الب ليدرك ما عليت من الااج اا مالت من الحداق في د د س ِّت روالص الم لرة التري زمر بهرا
 ،غ ا ب ط ت  ،اإلرلص لاهة أم ه .
-8االيد ال غ ة لدزت في اهطدزاد من العلم ال اف العمل الوالح ادرز ت على اهستدادة من أ قاا ف اغت .
-9إعداد ال الب لما زلي وذه الم لة من م ا ل ياات.
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االهداف العامة للتربية اإلسالمية
 -1الت لق بأرلق الد آن الا زم العمل بت اهندياد أل اامت .
 -2اإلزمان ب اة محمد صلى هللا عليت سلم إا اع ودزت .
 -3ا مية ال ا ية الدز ية ال

ية لدو ال الب ا وي ه بالعديدة الوحيحة.

 -4اع زدهم بحديدة دز هم تى ا ما م اع وم لحب ال ي

الولح.

 -5ار زا الر دى علررى مدا مررة األوررااء الداسرردة مر ا ميررة الررد اف الد زررة مررن غير إفر اط ه
اد زط.
 -6ا ظيم علقة المسلم ب بت

ل بمع فة العدالد الع اداا.

 -7إن اء ش وية قاامها المثل العليا

ل ألن قلب المسرلم متورل براع اعرالى لعلمرت أن هللا م لر

على ردازاوا .فها ز اقب هللا في جمي اح ياات سا اات زسرما ب دسرت إلرى مرا قردر هللا لرت مرن
الاما .
 -8ربط جمي العلام األر و بالد آن الا زم .

أهداف تدريس مادة التوحيد
 -1بيان ارتواص هللا بحق الت

ز .

 -2المحافظة على م ادئ الدزن اعاليمت.
 -3محاربة األفاار الهدمة.
 -4ا مية ب الع ادة في ال دى هعت اروا سيلة وامة لتدازة الولة بين الع د ربت.
 -5احديق الع ادزة ال الوة ع اعالى

ده اهعتزاط باإلسلم اعت اقت بداة اقتدار.

 -6الت دي من ال ر ك المعاصري اإلزمران ال هراء بالدضراء الدردر التايرل علرى هللا اسرتثمار
المسئالية بين زدي هللا ال ضاع ال امل ع.
 -7إش اع الحاجة إلى المع فة الدز ية.
 -8ااازن اإلنسان الوالح بغا ال ظ عن لانت ج ست

ط ت فاإلسرلم ز اطرب اإلنسران ب يعترت

اهنسانيت فدط .
 -9اعازد ال ل على اهقتداء بال سا في جمي أقاالت أعمالت.
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توزيع منهج مادة ( التوحيد) للصف ( األول االبتدائي ) الفصل الدراسي األول (1440/1439هـ)
األس اع

1
األس اع

3
األس اع

5
األس اع

7
األس اع

9
األس اع

11
األس اع

13
األس اع

15

أ/

األ د 1439 / 12 / 22

ال ميى 1439/ 12 / 26

التهيئة واالستعداد
األ د 1440 / 1 / 6

ال ميى  1440 / 1 / 10األس اع

ال ميى  1440 / 1 / 24األس اع

ال ميى 1440 / 2 / 9

8

ال ميى  1440 / 2 / 23األس اع

هللا الذي ينزل المطر من السماء
األ د 1440 / 3 / 3

ال ميى 1440 / 3 / 7

األس اع

ال ميى  1440 / 3 / 21األس اع

ال ميى 1440 / 4 / 6

أعبد هللا
الماهاع
بدازة الدراسة لل ل للدول الدراسي اه
بدازة ارت ار الدول الدراسي اه
بدازة إجاطة م توف العام
معلم المادة
أ/

األ د 1440 / 2 / 12

ال ميى 1440 / 2 / 16

هللا الذي ينزل المطر من السماء
األ د 1440 / 2 / 26

ال ميى 1440 / 2 / 30

هللا المنعم
األ د 1440 / 3 / 10

ال ميى 1440 / 3 / 14

أحب هللا
األ د 1440 / 3 / 24

ال ميى 1440 / 3 / 28

أعبد هللا

14
األس اع

ال ميى 1440 / 2 / 2

هللا الرزاق

12

أحب هللا
األ د 1440 / 4 / 2

األ د 1440 / 1 / 27

10

هللا المنعم
األ د 1440 / 3 / 17

األس اع

ال ميى 1440 / 1 / 17

هللا الخالق

6

هللا الرزاق
األ د 1440 / 2 / 19

األ د 1440 / 1 / 13

4

هللا الخالق
األ د 1440 / 2 / 5

ما يجب على المسلم معرفته

2

ما يجب على المسلم معرفته
األ د 1440 / 1 / 20

األس اع

األ د 1439 / 12 / 29

ال ميى 1440 / 1 / 3

األ د 1440 / 4 / 9

16
17

ال ميى 1440 / 4 / 20

برامج عالجية
التارزخ الميلدي
2018/9/2م
2018/12/16م
2018/12/27م
قائد المدرسة

التارزخ الهت ي
1439/12/22وـ
1440/4/9وـ
1440/4/20وـ
المشرف التربوي
أ/
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اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة -----
مدرسة ......................................... :
المادة

موضوع الدرس

التاريخ

الصف والمرحلة

عدد الحصص

التوحيد

مايجب على المسلم معرفته

14..../..../....هـ

الصف األول االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

2

التمهيد
من ربك؟
ما دينك ؟
ما اسم النبي صلى هللا عليه وسلم ؟
الهدف األول

أن يتأثر الطالب في معرفته لهذه األصول في حياته

الزمن المقترح

20

االستراتيجيات
االستراتيجية

خرائط المفاهيم

وصف االستراتيجية

تمثيل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط بين المفاهيم بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى كلمات الربط .

دور المعلم

مساعدة الطالب على تكوين المفاهيم ذات المعنى عن طريق إشراكهم في عمليات التجريب النشط ،ومساعدتهم على تذكر المعارف
في شكل معين  ،وربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم.

دور المتعلم

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العالقة بينها ،وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم.
وهنا يمكن للمعلم استخدام خريطة المفاهيم في رسم األصول الثالثة بطريقة تسهل على الطالب معرفتها

االستراتيجية

التعلم التعاوني

وصف االستراتيجية

استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات ،وإلى تنمية المهارات االجتماعية،
وتكوين االتجاه السليم نحو المواد الدراسية.


دور المعلم

دور المتعلم




تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق
ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.
ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات
الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

بحريّة ودون خوف ،وإلقاء األسئلة ،واإلجابة عن بعض التساؤالت ،وعرض أفكاره،
التعبير عن رأيه ّ
ويحصل على فرصة آمنة للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية
اسم الوسيلة التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية

يلخص فيها أهم المعلومات في الدرس و تكون مرجع للطالب
لتوضيح محتوى الدرس يتم رسم خريطة مفاهيم باألصول الثالثة لتسهيل فهمها على الطالب

المرفقات اإلضافية
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َّللاِّ َ َب َ يَااُتُ
الس َل ُم َ
ع َلي ُا ْم َ ر مة ه
زس مؤسسة التحاهي الحدزثة
أن اددم لام

احضي ماق عين المعلم العام
مادة التا يد الوف اه

اهبتدالى

عدد صفحات المادة  48 :صفحة
الطباعة العادية  100 :لاير
الطباعة الملونة  200 :لاير
باإلهافة إلى سي دي زحتاي على
+
يلية ع ض بار باز ت م تلدة لال درا
+
يتا ال ال ة دليل المعلمت
+
ستلا التدازم المهاراا سب نظام نار
+
متلداا ارت اراا مت اعة
+
أ راق قياا لال درا
+
أ راق عمل لال درا
+
ستل إنتاط المعلمة
+
ستل إنتاط ال ال ة
+
المس د
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+
ل أسئلة الاتا
+
ر الط مداويم
+
أسئلة أجابة ب نامج سن لتمي الدت اا
+
إي اءاا
متانا

التاصيل لل زاض ال

التاصيل ل اقي مدن المملاة ع الديديى ( المستعتل  24ساعة ) بديمة  50لاير
لحتز طل ام استيل معلاماا اإلستلم:
إلات نيا ا عن ط زق ال ابط
www.mta.sa/c
زما ام طلب ااطز الم هج ا عي ة
ا ال

اء عن ط زق اهزميل
من وذا ال ابط

www.mta.sa/c
أ

لل لب من دارل المملاة زما

اإلاوا على رقم:

0558396006

0558396004

0558396119
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0505107025

0551092444

0555107025

0557977722

ااسب التحاهي

0555107025

0557977722
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