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  ١  رقم الوحدة
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم

            التاريخ

  معرفته لمسلما على يجب ما  عنوان الوحدة
    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

   الطالب يحب أن 

  هللا ذكر معي الطالب يردد أن 

 ثالث يوميا هللا ذكر الطالب يردد أن  

    ومساءً  صباحا مرات

   ما يجب علّي ما يجب علّي

  ..معرفتهمعرفته

   هللا ربي هللا ربي..  

   هللا الخالق هللا الخالق..  

   هللا خالقي هللا خالقي..  

  هللا الرازقهللا الرازق..  

  هللا رازقيهللا رازقي      

  (     )(     )  حل المشكالت

الطريقة 

  االستقرائية
(     )(     )  

الطريقة 

  االستنتاجية 
(     )(     )  

الحوار  

  والمناقشة
(     )(     )    

  التعلم التعاوني 
(     )(     )  

  



 

  األول/ الفصل الدراسي      توحيد/  المادة  االبتدائي األول/   الصف
 
  

  التعليم القبلي  المهارات الجديدة
المعالجة عند الضعف 

  القبلي
  ملحوظات

 سالم معرفة هللا ربي واإل

ديني ودمحم نبي صلى هللا 

 .عليه وسلم

  معرفة أن هللا فوق

السماء وهو خالقي 

 .ورازقي

  هللا خالق كل شيء

 .وخالقي

 هللا الرازق وهو رازقي.   

  يتفاوت الطالب في

توحيد معرفة 

الربوبية و لديه أن 

هللا ربه واإلسالم 

دينه ودمحم نبيه 

بالفطرة ولكن 

يحتاج الستكمال ما 

    عرفتهيجب عليه م

  وسائل تعليمية
صوتية وبصرية 
تساعد على فهم 
  . توحيد الربوبية 

  أنشطة متنوعة
اتقان تساعد على 

ما يجب على 
 . المسلم معرفته 

  زيارة معمل
الحاسب اآللي 

  بالمدرسة

  مراعاة الفروق
الفردية بين 

 الطالب 

  

  

  استخدام وسائل
 تعليمية مناسبة 

  

 

  استخدام أوراق
  عمل

  

  مصادر ومراجع إضافية  الطالب وفق ما يلي سيتم تقويم

  مصادر أخرى  مواقع تعليمية  مطبوعات  بعد تدريس الوحدة  أثناء تدريس الوحدة  قبل تدريس الوحدة

التقويم التشخيصي 
  :عن طريق

  
 أوراق العمل 

  
النشاطات  

الصفية الفردية 
 والجماعية

  
طرح أسئلة  

  متعلقة بالدرس

التقويم البنائي 
  :عن طريق

  
  ق العملأورا 

  المالحظة 

األسئلة  
  الصفية

متابعة ملف  
  االنجاز

  التقويم الذاتي 

" التقويم الختامي 
عن " التجميعي 

  :طريق 
تقويم الكفايات  

التعيينات .... 
 .....والتكليفات 

تقويم المهارات  
وحل األداء .... 

التقويم ومالحظة 
تطبيق اآلداب 

  التي تعلمها 

كتاب  
  الطالب
  

كتاب  
  النشاط
  

 أوراق 
  عمل

 
ة 

ربي
الت

ة 
ار

وز
ت 

ديا
منت

يم
عل

الت
و

  

ال 
ية

يم
عل

الت
ت 

ديا
منت

  

 



 

  األول/ الفصل الدراسي      توحيد/  المادة  االبتدائي األول/   الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  أنشطة الوحدة

  نوعه  معلومات النشاط
  المالحظات

  عالجي  تقويمي  إثرائي  بنائي  تشخيصي  الصفحة  الرقم

  √      

   √     

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

  √   √   

  √      

   √     

   √     

    √    

    √    

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   
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  ٢  رقم الوحدة
  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم

            التاريخ

  وجل عز هللا معرفة  عنوان الوحدة
    الفصل -الحصة 

    الفترة الزمنية

 

  الطرائق العامة لتدريسهاالطرائق العامة لتدريسها  مكوناتهامكوناتها  كفايات الوحدةكفايات الوحدة

 بأن عباده، على هللا فضل يستشعر 

 رسالً  إليهم وأرسل ورزقهم خلقهم

  ومنذرين مبشرين

   اإلسالم بدين يعتزَّ  

 بأن األمة، هذه على هللا فضل يدرك 

  . دمحم وهو رسله أفضل إليهم أرسل

 هللا آيات على األمثلة بعض يذكر 

  ومخلوقاته

  هللا تمخلوقا في العظمة جوانب يبين 

 سبحانه هللا يعظم 

  ومخلوقاته هللا آيات في يتفكر 

  عليه هللا نعم بعض يعدد  

 من ويحذر الطاعات فعل على يحرص  

  .المعاصي في الوقوع

  الخالقالخالق  هللاهللا  

  الرازقالرازق  هللاهللا  

  ينزلينزل  الذيالذي  هللاهللا  

  منمن  المطرالمطر

    السماءالسماء

  المنعمالمنعم  هللاهللا    

  هللاهللا  أحبأحب    

  هللاهللا  أعبدأعبد  

  (     )(     )  حل المشكالت

الطريقة 

  االستقرائية
(     )(     )  

الطريقة 

  االستنتاجية 
(     )(     )  

الحوار  

  والمناقشة
 (     ) (     )  

  التعلم التعاوني 
(     )(     )  

  



 

  األول/ الفصل الدراسي      توحيد/  المادة  االبتدائي األول/   الصف
 
  

  التعليم القبلي  المهارات الجديدة
المعالجة عند الضعف 

  القبلي
  ملحوظات

  معرفة هللا ربي واإلسالم

ديني ودمحم نبي صلى هللا 

 .عليه وسلم

  معرفة أن هللا فوق

و خالقي السماء وه

 .ورازقي

  هللا خالق كل شيء

 .وخالقي

 هللا الرازق وهو رازقي .  

  يتفاوت الطالب في

معرفة توحيد 

الربوبية و لديه أن 

هللا ربه واإلسالم 

دينه ودمحم نبيه 

بالفطرة ولكن 

يحتاج الستكمال ما 

  يجب عليه معرفته  

  وسائل تعليمية
صوتية وبصرية 
تساعد على فهم 
  .توحيد الربوبية  

 نشطة متنوعة أ
اتقان تساعد على 

ما يجب على 
 .المسلم معرفته  

  زيارة معمل
الحاسب اآللي 

  بالمدرسة

  مراعاة الفروق
الفردية بين 

 الطالب 

  

  

  استخدام وسائل
 تعليمية مناسبة 

  

 

  استخدام أوراق
  عمل

  

  مصادر ومراجع إضافية  سيتم تقويم الطالب وفق ما يلي

  مصادر أخرى  مواقع تعليمية  مطبوعات  بعد تدريس الوحدة  الوحدة أثناء تدريس  قبل تدريس الوحدة

التقويم التشخيصي 
  :عن طريق

  
 أوراق العمل 

  
النشاطات  

الصفية الفردية 
 والجماعية

  
طرح أسئلة  

  متعلقة بالدرس

التقويم البنائي 
  :عن طريق

  
  أوراق العمل 

  المالحظة 

األسئلة  
  الصفية

متابعة ملف  
  االنجاز

  التقويم الذاتي 

" تقويم الختامي ال
عن " التجميعي 

  :طريق 
تقويم الكفايات  

التعيينات .... 
 .....والتكليفات 

تقويم المهارات  
وحل األداء .... 

التقويم ومالحظة 
تطبيق اآلداب 

  التي تعلمها 

كتاب  
  الطالب
  

كتاب  
  النشاط
  

أوراق  
  عمل

 
ة 

ربي
الت
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ت 

ديا
منت
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  األول/ الفصل الدراسي      توحيد/  المادة  االبتدائي األول/   الصف
 

  : المشرف التربوي
.............................. 

 

  : المدرسة قائد
.............................. 

 

  :معلم المادة 
.............................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

  حدةأنشطة الو

  نوعه  معلومات النشاط
  المالحظات

  عالجي  تقويمي  إثرائي  بنائي  تشخيصي  الصفحة  الرقم

  √      

   √     

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

  √   √   

  √      

   √     

   √     

    √    

    √    

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

     √   

 


