تحضير مادة

التربية االسرية
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا 2

)1

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية

)2

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

)3

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة

)4

تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.

)5
)6

متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

العددية ،والمهارات الحركية.

تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية،
ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.

تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكار وتنمية تقدير العمل اليدو
لديه.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود

سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب وطنه واإلخالص

لوالة أمره.
)7

توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه

)8

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

على االستفادة من أوقات فراغه.
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تعريف الطالبات بنعم هللا الكثيرة وشكره عليها
تعويد الطالبات احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة
إبررررررررراا تربيررررررررة التربيررررررررة األسرررررررررية مررررررررت ىررررررررالا مشتررررررررو البررررررررادة واأل ررررررررطة
والتطبيقات
تعريرررررف الطالبرررررات باألرررررردات النبيلرررررة التررررر ت رررررع مرررررادة التربيرررررة األسررررررية إلررررر
تشقيقها ف البجتبع
تزويرررررررد الطالبرررررررات بالبعرررررررانت والبهرررررررانات التررررررر تبكرررررررنهت مرررررررت التعامررررررر مرررررررع
معطيات التكنولوجيا الشديثة
إك اب الطالبات مهانات علبيه وتطبيقيه
م ررررررراعدة الطالبرررررررات علررررررر إدنا القواعرررررررد ال رررررررشية وال ذائيرررررررة لتشقيررررررر برررررررو
ج م متواان
تنبيرررررررررة اإلح رررررررررال بالب رررررررررطولية لرررررررررد الطالبرررررررررات تجررررررررراه الرررررررررو ت والبي رررررررررة
والبجتبع
إتاحة الفرصة للتلبيذات لببانسة مهانات مهنيه وروايات مفيدة
إك رررررراب الطالبررررررات ااتجارررررررات اايجابيررررررة تجرررررراه الجهررررررود الترررررر تبررررررذلها الدولررررررة
لتوفير الخدمة للبوا نيت مت احية الخدمة ااجتباعية
إك اب الطالبات مهانات العب الجباع وتقديره
تعريف الطالبات بالت يرات الج بية الت تطرت عل تج امهت
تعويد الطالبات عل النظافة واحترامها ف جبيع مجاات الشياة
ت ررررررررجيع الطالبررررررررات علرررررررر مبانسررررررررة بعرررررررر األ ررررررررطة ال رررررررررونية لترررررررروفير
األمت وال المة ف البنزا
تعريرررررررررف الطالبرررررررررات بررررررررربع اإلسرررررررررعافات األوليرررررررررة التررررررررر ت ررررررررراعدرت علررررررررر
التعام مع الشوادث الب يطة
توجيرررررررره الطالبررررررررات إلرررررررر فهررررررررم العال ررررررررة الو يقررررررررة برررررررريت البلررررررررب والبظهررررررررر
والعادات والقيم اإلسالمية
تنبية البالحظة الواعية عند الطالبات
تنبية الش العبل والقدنة عل ح الب كالت
إك رررررراب الطالبررررررات القرررررردنة علرررررر التواصرررررر مررررررت ىررررررالا الرسررررررومات والرمرررررروا
والب طلشات

معلومات عن المعلمة
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تو يع البعلبة
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تعامل مع ضيوف
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مراجعة عل الوحدة الثا ية
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األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

التقويم الهجري ال نوي

10

األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21

كيف ت

و ت الفراغ
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األحد 1443/1/2

الخميس 1443/1/6

كيف ت

و ت الفراغ

15

األحد 1443/1/9

الخميس 1443/1/10

مراجعة عل الوحدة الثالثة

الخميس 1443/1/27

التقييم النهائي

 17+16األحد 1443/1/16

الترحيب بالتلبيذات والتعريف بالبنهج

مالحظات

مسكني

العنوان
ملخص الوحدة

اليوم
التاريخ

األحد

تعاملي في مدرستي – تعاملي مع ضيوفي – بيئتي – نزهتي

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة  : 1تشديد تائج التعلم البرغوبة
األردات الرسبية



يتو ع مت الطالبة ف هاية رذه الوحدة تن :
 تحسن التعامل مع معلماتها وزميالتها .
 تقترح أسلوبا ً مثاليا ً في التعامل مع الضيوف .
 تجيد تطبيق آداب الكالم واالستئذان عمليا ً .
 تشرح بعض الترتيبات التي يجب مراعاتها عند الخروج للنزهة .
 تعي مفهوم البيئة .
 تقدر الثروة البيئية وتحافظ عليها .

األفكان الكبر ( األفهام البا ية )
الفكرة الكبر :
التعام الش ت مع البعلبات ومع الزمالء ومع البي ة
ستفهم البتعلبات تن :

-

-

البدنسة بيتك الثا فشافظ عليها .
اإلص اء إلجابة اميتلك يزيد معلوماتك .
البزاح ف غرفة ال ف غير ائ .
تلبية الدعوة تمر واجب .
تقدم ال يف الجديد لل يوت اآلىريت .
النزرات تجدد الن ا وت رح ال دن .
البشافظة عل البي ة مت التلوث يجعلنا عيش ف بي ة صشية .

األس لة األساسية


 :لباذا توجد العامالت ف البدانل ؟



لباذا يجب احترام الكبير ؟



اذكري الطريقة ال شيشة للترحيب بال يوت .



اذكري تلفاظا ً مهذبة تناديت بها عل الكبيرات .



كيف تق تىطان ال باحة والزكام واشعة ال ب



بيت تىطان الذراب مع ت ال ا عرفهم .

؟

البعرفة والبهانات الرئي ية الت سيكت بها البتعلبات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرت البتعلبات





تعامل ف مدنست .
تعامل مع ضيوف .
بي ت .
زرت .

ستكون البتعلبات ادنيت عل معرفة








تن البعلبة ت اعد ف فههم ما ي عب عليك .
الزميالت تىوات لك فتعاو معهت .
تتجنب اا زعاج إذا سقط شئ مت ضيوفك عل األنض .
تشافظ عل الببتلكات العامة ف تماكت التنزه .
اللعب باأللعاب البناسبة ل نك يجنبك األىطان .
تقول دعاء نكوب ال يانة .
ترشيد استهال الباء والكهرباء يشافظ عل البي ة .

الخطوة  : 2تشديد البراريت واألدلة عل تشق

البهبة األدائية
البشكات الرئي ية

 كتابة قصة الصحة والسالمة
 مطوية بعنوان الرموز االرشادية .
 عمل ملصق عن طريقة مبتكرة للوقاية من أخار أشعة الشمس وأسالك الكهرباء.
 تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
 القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
 يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
-

تدلة تىر

واتج التعلم




مت ىالا األدلة التالية :
الن ا البنزل .
كتابة تلخيص .

* اىتبانات فجائية
* اىتبانات ويلة .

يرة .

* التذكير ااكاديب
* البالحظات

* البفكرات
* تقويم ذات

الخطوة  : 3ىبرات التعليم والتعلم
ستقوم البتعلبات
ببا يأت

األ طة التعليبية التعلبية

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد



مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض قصة بأسلوب رائع وصوت جميل لبيان
أهمية المحافظة على الصحة والسالمة وكذلك عرض صور لبعض الرموز االرشادية
– طرح سؤال ماذا تعرف عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في المحافظة على
الصحة والسالمة .

 إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .


عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها
بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة وهي
كالتالي(تعامل ف مدنست – تعامل مع ضيوف – بي ت – زرت ) ويتم من خالل
معرفة الخبرة السابقة للطالبة من خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا تعرفين – اذا
أريد ان أعرف  -ماذاتعلمت ) .



تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات
الدرس ( خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة لهذه اإليجابات
وتثبيت الخبرة المطلوبة .
توزع على الطالبات بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال وتقرأ الطالبات
هذا البروشورويكون مدعم بالصور التي تساعد على اتقان الخبرة والمهارة
المطلوبة ومناقشة الطالبات فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلمة
للتأكد من اتقان الخبرة المطلوبة.
تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع تعدها المعلمة وتقوم
الطالبات بتعبئتها ومتابعة المعلمة لهن للوصول التقان الموضوع كامال .
مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على
المجموعات األخرى وتقوم المعلمة بمساعدة طالبة متميزة بالتحكيم بين
المجموعات ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من
التنافس بين الطالبات.
عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهن بالتبادل فيما
بينهم وتوجيه المعلمة لهن للتدريب على التقويم الذاتي .
قي نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة – عمل مطوية – عمل ملصق مصور









استراتيجية

* البنا ة

التدريس( تعلم

والشوان.

تعاوني – طريقة

* كتابة البشث .

إلقائية – تعلم

* عب مطوية .

نشط – حوار

* كتابة

ة.

ومناقشة –

* تنفيذ

ا ات

تفكير ناقد
* قراءة

كتاب الطالبة

نموذجية

والن ا .

للنصوص.

* ح توناق

* التعزيز

العب .

المناسب

* الب انكة ف

* تقسيم

نسم ىرائط

المجموعات.

ذرنية تو ىرائط

*إعداد

مفاريم .

أورق

* جبع

العمل.

البعلومات

*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التو عات
عناصر

ة

مبتدئ
استوت بع عناصر
الق ة وافتقد ال الربط
بيت عناصره

األسلوب

اىتان األسلوب البباشر
ف كتابة الق ة

البشتو

اشتب جا ب واحد
فقت بع مت
األحواا

ام

كفء

متبيز

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درجة واحدة من القوة
اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع
نوع من التشويق

استوت جبيع عناصر
الق ة ولم يكت الربط
بيت عناصره عل
دنجة واحدة مت القوة
اىتان األسلوب الب وق
ف كتابة الق ة وابتعد
عت ااسلوب البباشر

استوت جبيع عناصر
الق ة ة وكان الربط
بيت جبيع العناصر
وبنف القوة
اىتان األسلوب الب وق
ف كتابة الق ة وابتعد
عت البباشرة

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتب جبيع
األحواا

اشتب جبيع
األحواا مع التدعيم
بدائ

ال وارد واألدلة
ومجبوع النقا

ال ف

اسم الوحدة
 تتبث مهبتك ف : -1كتابة ة .
م ون للتعام داى البدنسة
 -2عب مل
 صور لبعض الرموز االرشادية داخل المدرسة .
 صورة توضح كيفية التعامل مع الضيوف .
 صورة صحيحة للحفاظ على البيئة
 نصائح غالية .
مسكني

البهبة األدائية :

مهبتك :
ر
ـ

الهدت

د

الدون

:

أن تكتب قصة – تنفيذ ملصق -

الهدت  :توظيف الدنول الل وية
الب كلة والتشدي :تن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسل ة وتشق الفائدة والبتعة للقانئ .
ت ت  :كاتب .

ج الجبهون
م

الثالث اابتدائ

.

وظيفتك  :تنفيذ الق ة والبل
البات البدنسة تو البجتبع

البو ف ال ياق الذي تجديت ف ك فيه رو  :سياق البقرن العلب

الناتج
ا واألداء
وال رض

 تنفيذ الق ة والبل

معايير
ع ومشكات
النجاح






.

األلبام بجوا ب الق ة والبل
إجرائة بطريقة م و ه ومبتعة.
ال بولية .
الجا ب الل وي .

.

األخوة المعلمين والمعلمات
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
هللاِ او اب ار اكا ُت ُه
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي باالستالتيجات +طريقة وحدات مشروع الملك عبدهللا+
بنائي +مسرد+التعلم النشط+االستراتيجات الحديثة)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة و دليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+

