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الصف األول االبتدائي

PRIMARY 1
Mata Pelajaran / Subject / التوحید:المادة Islamic Ethics and Values

Penggal / Term / 1:األولىالفترة
4 Periods per week أسبوعیاحصص٤

Nama Guru / Teacher / :المعلمة SARIPAH BTE SARIPI

Mingg
u
Week
األسبوع

Tajuk /
Pelajaran    
 Lesson /
Topic
الموضوع

Objektif Pengajaran /
Lesson Objectives/
األھداف التعلیمیة

Aktiviti /
Activities /
األنشطة

Rujukan / Bahan Bantu
Mengajar / Resources /
References /
المصادر والمراجع

Penilaian /
Assessment /
التقییم

Catatan
Pengajaran /
Teaching Notes
/
المالحظات التعلیمیة

Semester 1 Term 1
١الفترة١السمستر

1 هللا أن تتعرف الطالبات●
هللا ربنا

تتعرف عن مخلوقاتھ●
في السماء واألرض

شرح●
أن یفرق بین مخلوقات هللا مع●

مخلوقات الناس (مع فرقة
مجموعة، أن تصور الصورة

خارج الفصل)
حفظ●
التمرینات●

Ibook
المقارنة بین●

مخلوقات هللا
مع مخلوقات

الناس
طابق الجمل●

مع الصور

2 هللا موجود أن تتعرف بوجود هللا● شرح● Ibook امأل الفراغ●



تطبیق ھذا الدلیل على●
وجود هللا.

عمل جماعي: إثبات وجود هللا●
حفظ●
التمرینات●

● Scribble

طابق الجمل●
مع الصور

3 هللا قدیم باقي تتعرف أن هللا قدیم وبقاء●
فھم أن هللا ال یفنى●
تتعرف أن هللا خالق كل●

شيء

شرح●
شرح أن هللا قدیم وبقاء ال فناء●
ولكن الناس فناء●
حفظ●
التمرینات●

Ibook تلوین صور●
مخلوقات هللا

4 هللا لیس كمثلنا تتعرف الطالبات أن●
هللا ھو الخالق

فھم أن اإلنسان●
ضعیف

تتعرف الفرق بین هللا●
واإلنسان

شرح●
في المجموعة، أن تفرق بین●

هللا واإلنسان
الحفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook امأل الفراغ●
طابق الجمل●

مع الصور

5 هللا قائم بنفسھ تتعرف الطالبات أن هللا ال●
یحتاج إلى اإلنسان

أن تفھم أن هللا قائم وقادر●
بنفسھ.

شرح●
في المجموعة، أن تفرق بین●

قدرة هللا وضعف اإلنسان
الحفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook أجب السؤال●
امأل الفراغ●



6 هللا واحد أن تتعرف الطالبات أن هللا●
واحد

أن تفھم أن هللا قادر على●
كل شيء وال یحتاج إلى

أي مساعدة

شرح●
شرح عن عظمة هللا عز وجل●
الحفظ●
التمرینات●

● Scribble

Ibook اختار صحیح●
أو خطأ

كتاب كراسة●
العمل

7 هللا قادر أن تتعرف الطالبات أن هللا●
قادر

أن تفھم أن هللا لیس●
ضعیف

شرح●
أن تطبق الطالبات حول قدرة●

هللا
في المجموعة، أن تعطي●

األمثال في قدرة هللا
الحفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook امأل الفراغ●
كتاب كراسة●

العمل

8 هللا مرید أن تتعرف الطالبات عن●
مشیئة هللا لقدرتھ على

اإلنسان

شرح●
الحفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook كتاب كراسة●
العمل

9 هللا عالم أن تتعرف الطالبات أن هللا●
ال یحتاج إلى اإلنسان

أن تفھم أن هللا قادر على●
كل شيء

أن تفھم الطالبات من األمثلة●
المعینة

في المجموعة، أن تعمل األنشطة●
(أن هللا عالم سلوك مخلوقاتھ)

الحفظ●
التمرینات●

Ibook كتاب كراسة●
العمل

● itunes u



10 هللا حي أن تتعرف الطالبات أن هللا●
بقاء

أن تفھم أن هللا قادر على●
كل شيء

شرح●
أن تفھم الطالبة فھما عمیقا في ھذا●

الموضوع
الحفظ●
التمرینات●

Ibook امأل الفراغ●
كتاب كراسة●

العمل
● Quizizz

Mingg
u
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الموضوع
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Semester 1 Term 2
٢الفترة١السمستر

1 هللا سمیع & هللا
بصیر

أن تتعرف الطالبات●
أن هللا سمیع وبصیر

أن تفھم أن هللا یعلم●
جمیع سلوك مخلوقاتھ

شرح●
حفظ●
التمرینات●

● keynote

Ibook
كراسة العمل●

2 هللا متكلم أن تتعرف الطالبات أن هللا●
متكلم

شرح●
حفظ●

Ibook امأل الفراغ●



التمرینات●
● Scribble

طابق الجمل●
مع الصور

كتاب كراسة●
العمل

3 أركان اإلسالم أن تتعرف الطالبات أركان●
اإلسالم وتفھم كل نوع

منھا

شرح●
شرح أن هللا بقاء ال فناء لھ●
ولكن جمیع مخلوقاتھ فناء●
حفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook لون صور●
مخلوقات هللا

كتاب كراسة●
العمل

4 أركان اإلیمان أن تتعرف الطالبات●
أركان اإلیمان وتفھم

كل نوع منھا

شرح●
في المجموعة، أن تفرق بین هللا●

واإلنسان
الحفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook امأل الفراغ●
صل الكلمات●

5 أسماء الحسنى
(الرحمن الرحیم)

تعرف عن هللا الرحمن●
الرحیم

شرح●
في المجموعة، أن تفرق بین قدرة●

هللا وضعف اإلنسان
الحفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook أجب األسئلة●
المعینة

امأل الفراغ●



6 الملك القدوس تعرف عن هللا الملك●
القدوس

شرح●
شرح عن عظمة هللا عز وجل●
حفظ●
التمرینات●

● Scribble

Ibook اختار صحیح●
أو خطأ

كتاب كراسة●
العمل

● Quizizz

7 السالم المؤمن تعرف عن هللا السالم●
المؤمن

شرح●
حفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook امأل الفراغ●
كتاب كراسة●

العمل

8 المھیمن العزیز تعرف عن هللا المھیمن●
العزیز

شرح●
حفظ●
التمرینات●

● Keynote

Ibook أجب األسئلة●
المعینة

كتاب كراسة●
العمل

9 الجبار المتكبر تعرف عن هللا الجبار●
المتكبر

شرح●
حفظ●
التمرینات●
●Keynote

Ibook صل الكلمات●
كتاب كراسة●

العمل
● itunes u

10 الخالق البارئ تعرف عن هللا الخالق●
البارئ

شرح●
حفظ●
التمرینات●

Ibook امأل الفراغ●
كتاب كراسة●

العمل
● Quizizz


