
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/5unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/5unification1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 حتليل احملتوى واملفاهيم األساسية وعالقته بالكفايات جملاالت التحصيل املعريف
 توحيد    الصف / اخلامس ابتدائي املادة /

 
الوحدة  الكفايات املستهدفة   م

 الدراسية
 ) الفصل (

زمن 
 التنفيذ 

  (حصة)

أفكار الوحدة 
 )الفصل( 

 املستوى املعرفي 
) معرفة ،تطبيق 

 ،استدالل( 

الوحدة  رع  الي  يب  لى  انإسسا  تعمهاا تعدد املسائل ال  1
 الول /
 العمم

العمم الذي يب   1
 تعمهه

 معرفة

 معرفة   تعال تنتج ما يعي  لى  معرفة العبد هللتس 2

 معرفة  تبي  ما تشهمه معرفة رسول هللا محهد صى  هللا لميه وسمم 3

 تطبيق  تورد مثاال ملعرفة العبد دينه 4

 تطبيق  تصالديا في شكل هرمي ترت  مرات  الدين 5

 معرفة  توضح مصادر معرفة دين انإسالم 6

 معرفة  تبي  املراد بالعمم الذي يب  تعمهه 7

 معرفة فضل العمم وأههيته 1  تذكر فضل تعمم العمم الشرعي 8

 استدالل  تستدل لى  أ  العمم الشرعي يرف  صاحبه درجات 9

 معرفة  تعمل أههية طم  الشرعي 10

هَ )تهيز بي  العمم والعهل في قوله تعال   11
َٰ
ُه ََل ِإَل نَّ

َ
اْعَلْم أ

َ
ُ َواْسَتْغِفْر لِ  ف ََ ِإَلَّ اَّللَّ ِِ  تطبيق (  ََذن

 معرفة العهل بالعمم 1  توضح املراد بالعهل بالعمم 12

 استدالل  تستدل لى  وجوب العهل بالعمم 13

 معرفة  تعدد ما يتضهنه العهل بالعمم 14

 استالل الدلوة إل  التوحيد 1  تستدل لى  فضل الدلوة إل  التوحيد 15

 معرفة  تعدد الدالئل لى  أههية الدلوة إل  التوحيد 16

ََ ِباْلِحْكَمِة تستنتج ثالثة أسالي  لمدلوة من قوله تعال   17 ِ
)اْدُع ِإَلىَٰ َسِبيِل َرب 

ْحَسُن ۚ(
َ
ِتي ِهَي أ َْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُهم ِبالَّ

ْ
   َواْل

 تطبيق

 معرفة  في الدلوةتستنتج أههية العمم  18

 معرفة  تذكر فضيمتي  من فضائل الدلوة إل  التوحيد 19

الصبر لى  الذى في  1  تبي  ثهرات الصبر في الدلوة إل  التوحيد 20
سبيل الدلوة إل  

 التوحيد

 معرفة

 تطبيق  تبرز املوقف الصحيح لمداعي لند تعرضه لألذى في سبيل الدلوة إل  التوحيد 21

 استدالل  لى  أههية الصبر في الدلوة إل  التوحيد من القرآ تدلل  22

في الدنيا  الفالحبها يتحقق  الي الصفات الرع  الواردة في سورة العصر تستنبط  23
  واآلخرة

 تطبيق

تطبق ما تعمهته لن وجوب الصبر لى  الذى في سبيل الدلوة إل  التوحيد في  24
  مواقف مشابهة

 تطبيق

َ
 



 حتليل احملتوى واملفاهيم األساسية وعالقته بالكفايات جملاالت التحصيل املعريف
 توحيد    الصف / اخلامس ابتدائي املادة /

 
الوحدة  الكفايات املستهدفة   م

 الدراسية
 ) الفصل (

زمن 
 التنفيذ 

 (حصة)

أفكار الوحدة 
 )الفصل( 

 املستوى املعرفي 
،تطبيق  ) معرفة

 ،استدالل( 

تاب    توضح املراد بالحنيف 25
الوحدة 
 الول  /
 العمم

 معرفة الحنيفية السهحة 1

 معرفة  تذكر ألظم ما أمر هللا به 26

 معرفة  تبي  ألظم ما نهى هللا لنه 27

 معرفة  تعرف التوحيد 28

ُدوِن َوَما َخَلْقُت )تبي  معنى ) يعبدو  ( في قوله تعال   29 ُِ نَس ِإَلَّ ِلَيْع  معرفة  (اْلِجنَّ َواْْلِ

 معرفة  تبي  معنى الحنيفية 30

 استدالل  تستدل بدليل من القرآ  لى  أ  هللا أمر جهي  الناس بعبادته وخمقام لاا 31

الوحدة   تحدد الصول الثالثة الي  يب  لى  العبد معرفتها 32
 الثانية /
معرفة 
 العبد ربه

الصل الول : معرفة  1
 الرب

 معرفة

 معرفة  تبي  معنى الرب 33

يَن تفسر قول هللا تعال  ) 34 ِ
َ
ِ اْلَعاْل

ِ َرب 
 معرفة  (اْلَحْمُد َّلِلَّ

 تطبيق  سعم باطنة –النعم إل  : سعم ظاهرة لددا من تصنف  35

 استدالل  تستدل بدليل لى  ربوبية هللا تعال  36

َهاُر َوِمْن آَياِتِه الالدالئل الي  يعرف بها املؤمن ربه في قوله تعال  )تستنبط  37 ْيُل َوالنَّ لَّ
َِذي َخَلَقُهنَّ  ِ الَّ

ْمِس َوََل ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا َّلِلَّ ْمُس َواْلَقَمُر ۚ ََل َتْسُجُدوا ِللشَّ   (َوالشَّ
 تطبيق دالئل معرفة الرب 1

 معرفة  ربهاتبي  الواج  لميها إذا لرفت  38

 تطبيق  تهثل بأمثمة لى  لبادة هللا تعال  39

 معرفة استحقاق هللا لمعبادة 1  توضح معنى العبادة 40

 تطبيق  تستنبط الحكهة من خمق الجن وانإسس 41

 استدالل  تستدل بدليل لى  جزاء من أشرك باهلل تعال  ومات لى  ذلك 42

 تطبيق  من العبادة لغير هللا توضح حكم من صرف شيئا 43

 معرفة  تذكر شروط قبول العبادة 44

من أنواع العبادة :  1  تبي  معنى الدلاء 45
 الدلاء واالستغاثة

 معرفة

 معرفة  تعرف االستغاثة 46

 تطبيق  تفرق بي  الدلاء واالستغاثة 47

 تطبيق  الحكم ، مثال لكل منهها املعنى ، تقار  بي  نوعي االستغاثة من حيث: 48

 
 



 
 حتليل احملتوى واملفاهيم األساسية وعالقته بالكفايات جملاالت التحصيل املعريف

 توحيد    الصف / اخلامس ابتدائي املادة /

الوحدة  الكفايات املستهدفة   م
 الدراسية
 ) الفصل (

زمن 
 التنفيذ 

  (حصة)

أفكار الوحدة 
 )الفصل( 

 املستوى املعرفي 
) معرفة ،تطبيق 

 ،استدالل( 

تاب    تستدل بدليل لى  االستعانة باهلل 49
الوحدة 
 الثانية /
معرفة 
 العبد ربه

من أنواع العبادة  1
 :االستعاذة واالستعانة

 استدالل

 معرفة  تبي  معنى االستعاذة 50

 معرفة  ألوذ باهلل من الشيطا  الرجيم : تشرح معنى  51

من أنواع العبادة :  1  تبي  معنى الخوف املحهود من هللا تعال  52
 الخوف والرجاء

 معرفة

 استدالل  تذكر دليال لى  وجوب الخوف من هللا تعال  53

 تطبيق  تهيز بي  الخوف الطبيعي والخوف الشركي 54

 معرفة  توضح تعريف الرجاء 55

 تطبيق  والرجاء الكاذبتفرق بي  الرجاء الناف   56

من أنواع العبادة :  1  تبي  معنى التوكل 57
 التوكل

 معرفة

 معرفة  تذكر حكم التوكل لى  هللا 58

 استدالل  تستدل بدليل من القرآ  لى  وجوب التوكل لى  هللا 59

 معرفة لى  هللا  تبي  ثهرة التوكل 60

 تطبيق  بي  التوكل والتواكلتقار   61

من أنواع العبادة  :  1  تبي  معنى الخشوع 62
 الخشوع وانإنابة

 معرفة

 معرفة  توضح معنى انإنابة 63

 استدالل  تستدل بدليل لى  لبادة انإنابة 64

من أنواع العبادة  :  1  تعرف الذبح 65
 الذبح والنذر

 معرفة

 معرفة  تبي  حكم الذبح لغير هللا 66

 تطبيق  الذبح لغير هللا –الذبح هلل  تذكر مثاال لى  كل من : 67

 معرفة  تبي  معنى النذر 68

 معرفة  تذكر حكم الوفاء بالنذر 69

 معرفة  توضح حكم من نذر لغير هللا 70

َْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن قوله تعال  ) ما الذي يدل لميهتستنبط  71 ره ُُ َش ُيوُفوَن ِبالنَّ
  (ُمْسَتِطيًرا

 استدالل

 


