التربية االسرية
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة استراتيجيات بالزمن

)1

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،
ولغـته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

)2

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

)4

تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.

)6

تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

)3
)5

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.
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 على االستفادة من أوقات فراغه.

إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها
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-15
-16
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-81
-91

تعريف الطالبات بنعم هللا الكثيرة وشكره عليها
تعويد الطالبات احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة
إبراز أهمية التربية األسرية من خالل محتوى المادة واألنشطة والتطبيقات
تعريف الطالبات باألهدا النبيلة الت تعع مادة التربية األسرية إل تحقيقها ف المجتمع
تزويد الطالبات بالمعار والمهارات الت تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة
إكعاب الطالبات مهارات علميه وتطبيقيه
معاعدة الطالبات عل إدراك القواعد الصحية والغذائية لتحقيق نمو جعم متوازن
تنمية اإلحعاس بالمعؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة والمجتمع
إتاحة الفرصة للتلميذات لممارسة مهارات مهنيه وهوايات مفيدة
إكعااااااب الطالباااااات ايتجاهاااااات اييجابياااااة تجااااااه الجهاااااود التااااا تباااااذلها الدولاااااة لتاااااوفير ال دماااااة للماااااواطنين مااااان ناحياااااة
ال دمة ايجتماعية
إكعاب الطالبات مهارات العمل الجماع وتقديره
تعريف الطالبات بالتغيرات الجعمية الت تطرأ عل أجعامهن
تعويد الطالبات عل النظافة واحترامها ف جميع مجايت الحياة
تشجيع الطالبات عل ممارسة بعض األنشطة الضرورية لتوفير األمن والعالمة ف المنزل
تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية الت تعاعدهن عل التعامل مع الحوادث البعيطة
توجيه الطالبات إل فهم العالقة الوثيقة بين الملبس والمظهر والعادات والقيم اإلسالمية
تنمية المالحظة الواعية عند الطالبات
تنمية الحس العمل والقدرة عل حل المشكالت
إكعاب الطالبات القدرة عل التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحا

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية األسرية الصف الثالث اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس
الترحيب بالتلميذات والتعريف بالمنهج

9

األحد 9443/4/03

الخميس 9443/5/4
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4

األحد 9443/5/7
األحد 9443/5/94
األحد 9443/5/29

الخميس 9443/5/99
الخميس 9443/5/91
الخميس 9443/5/25

تعامل ف مدرست
تعامل مع ضيوف
نزهت

5

األحد 9443/5/21

الخميس 9443/6/2

بيئت

6
7
1

األحد 9443/6/5
األحد 9443/6/92
األحد 9443/6/91

الخميس 9443/6/1
الخميس 9443/6/96
الخميس 9443/6/20

مراجعة عل الوحدة األول
المجموعات الغذائية
الشطائر

1

األحد 9443/6/26

الخميس 9443/6/03

التمر

93
99

األحد 9443/7/0
األحد 9443/7/93

الخميس 9443/7/7
الخميس 9443/7/94

التمر
مراجعة عل الوحدة الثانية

92

األحد 9443/7/97

الخميس 9443/7/29

التقويم الهجري العنوي

90

األحد 9443/7/24

الخميس 9443/7/21

كيف أقض وقت الفراغ

األحد 9443/1/2
94
األحد 9443/1/1
95
 97+96األحد 9443/1/96

الخميس 9443/1/6
الخميس 9443/1/90
الخميس 9443/1/27

كيف أقض وقت الفراغ
مراجعة عل الوحدة الثالثة

التقييم النهائي

مالحظات

التاريخ
الحصة

تعامل ف مدرست
الموضوع
الوحدة الرابعة :معكن
الوحدة
حصة
الزمن المتوقع الفعلي
3ب 2
الصف
اكتعاب التلميذة مهارة فن التعامل مع المعلمات والزميالت.
الكفاية األساسية للدرس
عرض تقرير مبعط عن آداب التعامل ف المدرسة.
المقدمة
أنشطة التعلم
أساليب وطرائق التدريس
األهداف
المحتوى
يتوقع من التلميذة ف نهاية
الدرس أن:
 .1تتعامل التلميذة مع
تقرير عن آداب التعامل
عصف ذهن – وصف –
 .1تصف كيف تتعامل مع
معلماتها وزميالتها ف
ف المدرسة
تحليل
معلماتها وزميالتها ف
المدرسة.
المدرسة.
 .2آداب ايستماع لشرح
نشاط ( )1ص 13
مناقشة  -تحليل
 .2تعدد آداب ايستماع لشرح
معلماتها.
مالحظة – تذكر – جمع
معلماتها.
 .3دور المعلمة وجهدها
معلومات – ورقة عمل
 .3توضح دور المعلمة
المبذول ف المدرسة.
قراءة بطاقات إرشادية
وجهدها المبذول ف
متنوعة
الكتاب ص 14 ،13
المدرسة.

الغلق /بطاقات
التكليفات والتعينات :حل نشاط الكتاب صــ 13
المرفقات :أوراق عمل  +خريطة معرفية

المعينات التعليمية

الزمن

جهاز عرض بروجكتور

()15

بطاقات ترحيب

()15

مشهد تمثيل
()15
فيلم تعليم عن آداب
التعامل ف المدرسة

طالقة – تصنيف – حوار -
مناقشة
المراجع :دليل المعلمة

اإلنترنت:

األخوة المعلمين والمعلمات
الس اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
َّللاِ 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 عبدَّللا+
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
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
________________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير

طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  53لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940

سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

