 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس التلميذة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها
ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفها بنعم الله عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها
وبيئتها.
 تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب
وطنها واإلخالص لوالة أمرها.
 توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 إعداد التلميذة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

 تعريف التلميذات بنعم الله الكثيرة وشكرها عليها ،وتعويدهن على احترام القيم اإلسالمية والعادات العربية األصيلة.
 تعريف التلميذات باألهداف النبيلة التي تسعى مادة التربية األسرية إلى تحقيقها في المجتمع.
 إكساب التلميذات مهارات عملية وتطبيقية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية نافعة.
 إتاحة الفرصة للتلميذات لممارسة مهارات مهنية تمكنهن من مفيدة.
 إكساب التلميذات مهارات العمل الجماعي وتقديره ،وتوصيتهن بمتطلبات الحياة األسرية السليمة وأبعادها الصحية واإلقتصادية واإلجتماعية.
 تدريب التلميذات على استخدام األسلوب العلمي الصحيح في العديد من المواقف الحياتية التي تواجههن.
 تعريف التلميذات بالتغيرات الجسمية التي تطرأ عليهن أثناء النمو ،وتعويدهن على النظافة واحترامها في جميع مجاالت الحياة.
 تشجيع التلميذات ممارسة بعض المناشط الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل.
 تعريف التلميذات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث.
 إكساب التلميذات بعض السلوك اإليجابي للمحافظة على الصحة العامة وسالمة الحواس.
 تنمية الحس العملي التطبيقي لدى التلميذات والقدرة على حل المشكالت.
 إكساب التلميذات االتجاهات اإليجابية تجاه الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين.
 تزويد التلميذات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة.
 تنمية اإلحساس بالمسئولية لدى التلميذات تجاه الوطن والبيئة المحلية والمجتمع.
 إكساب التلميذات قدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحات.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية االسرية  6ب
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3
4

األحد 1441 /5/ 14
األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/16

اختبار الفترة الثالثة

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9

األحد 1441/7/26

الخميس 1441/6/31

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14

الدعاية واإلعالن وأثرهما على المستهلك (أنواع اإلعالنات)  -الدعاية واإلعالن
وأثرهما على المستهلك (وسائل الدعاية واإلعالن)
الدعاية واإلعالن وأثرهما على المستهلك (إيجابيات اإلعالنات وسلبياتها)  -تطبيقات
عامة  -الشاي
عمل الشاي  -الكعك (طرائق عمل الكعك)  -المواد المكونة للكعك
الكعك البسيط  -أصناف من الكعك (كعك الكاكاو)

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

اختبار الفترة الرابعة

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

أصناف من الكعك (كعك التمر)  -أصناف من الحلوى الباردة (المهلبية)

14
15
17-16

األحد 1441/8 /2
األحد 1441/ 8/9
األحد 1441/ 8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

أصناف من الحلوى الباردة (كريمة كراميل)  -تطبيقات عامة

التعامل مع المشكالت االجتماعية (اتخاذ القرار)  -تابع التعامل مع المشكالت
االجتماعية (اتخاذ القرار)
التعامل مع المشكالت االجتماعية (التعامل مع مشاعر الغضب والخجل)  -تابع التعامل
مع المشكالت االجتماعية (التعامل مع مشاعر الغضب والخجل)  -تطبيقات عامة
المصروف الشخصي (كيف تنفقينه؟)  -تابع المصروف الشخصي (كيف تدخرينه؟)
تطبيقات عامة
التخلص من النفايات الصلبة (تعريف النفايات)  -تابع التخلص من النفايات الصلبة
(أخطار النفايات)
تابع التخلص من النفايات الصلبة (طرق التخلص من النفايات)  -تابع التخلص من
النفايات الصلبة (طرق االستفادة من النفايات)  -تطبيقات عامة

المكنة اليدوية (النباتة)  -غرزة الكفافة  -تطبيقات عامة
االختبارات

مالحظات

تربية أسرية
6ب

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

التعامل مع المشكالت االجتماعية (اتخاذ
موضوع الدرس
القرار)
ما المقصود بكلمة قرار؟

سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

عرض مرئي
تجارب عملية

التاريخ
الحصة
الفصل

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

الواجبات املنزلية

استنتجي العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار السليم.

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

وضحي مفهوم كلمة قرار.

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

اذكري رأيك في األسئلة الواردة بعد
قراءة القصة.

تقويم قبلي

اخلربات السابقة

أسرد قصة رنا مع والدتها على التلميذات بعد أن أطلب من إحدى التلميذات المجتهدات
قراءة القصة من الكتاب المدرسي ثم مناقشة تصرف والدتها واألسلوب الذي اتبعته معها
والقيام بعدة خطوات قبل اتخاذ القرار وحتى يكون قرار صائب سليماَ البد لها من معرفة
عوامل تساعدها على اتخاذ القرار السليم كالقدرة على التمثيل والتفكير واالستنتاج مع
تفعيل النشاط رقم (.)1
أساعد التلميذات في التوصل إلى مفهوم كلمة قرار وذلك من خالل إجراء حوار مع
التلميذات ومناقشتهن من خالل سرد إحدى المواقف عليهن للتوصل بهن لمفهوم كلمة
قرار.
أستخدم أسلوب التعلم التعاوني في توضيح خطوات اتخاذ القرار السليم والتأكيد على
أهمية التفكير الصحيح كي يكون القرار مقبوالَ من اآلخرين ويحقق احترام الذات.
أطلب من التلميذات أن تتعاون معاً للقيام بعمل لوحة إرشادية تتضمن أهم العوامل التي
تساعد على اتخاذ قرار سليم بحيث تزين التلميذات اللوحة وتعلق على جدار الصف
لتستفيد بها باقي التلميذات.
أعرض المشكلة الواردة في النشاط على التلميذات من خالل وسيلة عرض مناسبة أو قيام
التلميذات بتمثيل الموقف ثم أطرح عدة خيارات لحلها ومقارنة التلميذات بين هذه
الخيارات بعد مناقشة مضمون النشاط واختيار كل تلميذة القرار الذي تراه مناسباَ لها من
خالل وضع إشارة عند القرار المناسب.
أوزع على التلميذات ورقة العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة التلميذات خالل إجاباتهن وأعزز
التلميذات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

التقويم

تقويم بنائي

أن تذكر التلميذة رأيها في األسئلة الواردة
بعد قراءة القصة.
أن توضح التلميذة مفهوم كلمة قرار.
أن تعدد التلميذة خطوات االختيار واتخاذ
القرار السليم.
أن تستنتج التلميذة العوامل التي تساعد على
اتخاذ القرار السليم.
أن تحاول التلميذة اتخاذ القرار السليم في
المواقف الموضحة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تلتفت التلميذة استغالل وقت الفراغ بما
هو مفيد ونافع.

أدوات التقويم

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

عددي خطوات االختيار واتخاذ القرار
السليم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
السّلَامُ عَلَي ُكمْ وَرحمة اللَّهِ وَبَ َركَاتُهُ
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 عبداهلل+
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 =  100ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50ريال

سي دي فقط =  20ريال (للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونياً 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
إلكترونياً 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

