تحضير مادة

التربية األسرية
الصف الثالث متوسط
التحضير بالطريقة الطولية الجديدة
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 تعهددالعقعدةدداسلعيةددلصةيلعقفددنةنيلل د ل د لعقطاقبدديلورعايتهددالرتيرةدديليةددلصةيل
صتكاصليلل :لخلدهالوجسمهالوعدلهالوقغتهالوع تمائهاليقىلأصيلعيةلم.ل
 تاريبهالعلىليقاصيلعقفلسلوأخذهالرآدعبلعقسلوكلوعق ضائل.ل
 تنمةيلعقمهارعتلعألةاةةيلعقمختل يلوخاصيلعقمهدارسلعقلغويديولوعقمهدارسلعقعاديديول
وعقمهارعتلعقنيكةي.
 تزوياهالراقدارلعقمناةبلصنلعقمعلوصاتلل لصختلفلعقموضوعات.ل
 تعيي هددالرددنععليلعلةددفللد ل سددهاولولد لرةيتهددالعرجتماعةدديلوعق غيعلةدديلقتنسددنل
عةتخاعملعقنععولوتن عل سهالورةيتها.ل
 تيرةدديلقوقهددالعقبددايع ولوتعهددال دداطهالعيرتكددارولوتنمةدديلتددداييلعقعمددللعقةدداوول
قايها.
 تنمةيلوعةهالقتاركلصالعلةهالصنلعقوعجباتلوصالقهدالصدنلعقنددويللد ل داودلةدنهال
وخفائصلعقمي ليلعقت لتميلرهاولوغيسل بلوطنهالوعيخلصلقورسلأصيها.ل
 توقةالعقيغبيلقايهالل لعرزديدادلصدنلعقعلدعلعقندالعلوعقعمدللعقفداقرولوتداريبهالعلدىل
عرةت ادسلصنلأوقاتلليعغها.
 يعاعدلعقطاقبيلقماليل لهذهلعقمي ليلصنلصيع لل ةاتها...ل

.

ل
ل
ل
 تعييفلعقطاقباتلرنععليلعقكثةيسلوشكيهلعلةهاولوتعوياهنلعلىلع تيعملعقدةعلعيةدلصةيلوعقعدادعتل
عقعيرةيلعألصةلي.ل
 تعييفلعقطاقباتلراألهاعفلعقنبةليلعقت لتسعىلصادسلعقتيرةيلعألةيييليقىلتندةدهالل لعقم تمع.ل
 يكسابلعقطاقباتلصهارعتلعملةيلوتطبةدةيلقعتلأرعادلعجتماعةيلوعقتفادييل العي.ل
 يتا يلعق يصيلقلطاقباتلقممارةيلصهارعتلصهنةيلص ةاس.ل
 يكسابلعقطاقباتلصهارعتلعقعمللعق ماع لوتداييهولوتوصةتهنلرمتطلباتلعقنةاسلعألةديييلعقسدلةميل
وأرعادهالعقفنةيلوعرقتفادييلوعرجتماعةي.
 تاريبلعقطاقباتلعلىلعةدتخاعملعألةدلوبلعقعلمد لعقفدنةرللد لعقعايدالصدنلعقموعقدفلعقنةاتةديلعقتد ل
توعجههن.
 تعييددفلعقطاقبدداتلردداقتغةيعتلعق سددمةيلعقت د لتطدديألعلددةهنلأعندداملعقنمددوولوتعويدداهعلعلددىلعقن الدديل
وع تيعصهالل لجمةعلص ارتلعقنةاس.
 ت

ةعلعقطاقباتلقممارةيلرعضلعقمناشطلعقضيورييلقتولةيلعألصنلوعقسلصيلل لعقمنزل.

 تعييفلعقطاقباتلربعضلعيةعالاتلعألوقةيلعقت لتساعاهنلعلىلعقتعاصللصعلعقنوعدث.
 يكسابلعقطاقباتلرعضلعقسلوكلعيي ار لقلمنال يلعلىلعقفنيلعقعاصيلوةلصيلعقنوعس.
 تنمةيلعقن لعقعمل لعقتطبةد لقاىلعقطاقباتلوعقدارسلعلىل للعقم كلت.
 يكسابلعقطاقباتلعرت اهاتلعيي ارةيلت اهلعق هودلعقت لتبذقهالعقاوقيلقتولةيلعقخداصاتلعرجتماعةديل
ق مةعلعقموعطنةن.
 تزويالعقطاقباتلراقمعارفلوعقمهارعتلعقت لتمكنهنلصنلعقتعاصللصعلصعطةاتلعقتكنوقوجةالعقنايثي.
 تنمةيلعي ساسلراقمسؤوقةيلقاىلعقطاقباتلت اهلعقوطنلوعقبةييلعقمنلةيلوعقم تمع.

 يكسابلعقطاقباتلقارسلعلىلعقتوعصللصنلخلللعقيةوصاتلوعقيصوزلوعقمفطلنات.
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معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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توزيعلصنهجلصادسلعقتيرةيلعألةييي
عألةبوعل

عقتاريخ
صن

يقى

1

عأل ال1441/4/31ل

عقخمة ل1441/5/4

2

عأل ال1441/5/7ل

عقخمة ل1441/5/11

3

عأل ال1441/5/14

عقخمة ل1441/5/18

4

عأل ال1441/5/21

عقخمة ل1441/5/25

5

عأل ال1441/5/28

عقخمة ل1441/6/2

6

عأل ال1441/6/5

عقخمة ل1441/6/9

7

عأل ال1441/6/12

عقخمة ل1441/6/16

8

عأل ال1441/6/19

عقخمة ل1441/6/23

9

عأل ال1441/6/26

عقخمة ل1441/6/31

11

عأل ال1441/7/3

عقخمة ل1441/7/7

11

عأل ال1441/7/11

عقخمة ل1441/7/14

12

عأل ال1441/7/17

عقخمة ل1441/7/21

13

عأل ال1441/7/24

عقخمة ل1441/7/28

14

عأل ال1441/8/2

عقخمة ل1441/8/6

15

عأل ال1441/8/9

عقخمة ل1441/8/13

-16
17

عأل ال1441/8/16

عقخمة لل1441/8/27

عقاروس

ات

صل

عقطبلعقنبوولوعقتاعوولراألع ابل
تارعلعقطبلعقنبوولوعقتاعوولراألع ابل
تارعلعقطبلعقنبوولوعقتاعوولراألع ابل
تارعلعقطبلعقنبوولوعقتاعوولراألع ابل
عقتمييضلعقمنزق ل
تارعلعقتمييضلعقمنزق ل
عقفةاقةيلعقمنزقةيل
تارعلعقفةاقةيلعقمنزقةيل
صيضلعقسكيل
صيضلضغطلعقامل
تارعلصيضلضغطلعقامل
تطبةداتلعقو اسل
عقع ائنل
تارعلعقع ائنل
صيعجعيلعاصيل
لطائيلراق بنلوعقلبنيل
عقاو اتل
لطةيسلعقت احل
عقنلويات
كييعلكيعصةلل
عقبسبوةيلعقمن ةيل
كعكيلعق بنل(ت ةزلكةك)ل
تطبةداتلعقو اسل
عقنيعئقل
عقتاعرةيلوعر تةاطاتلعقمتخذسلقلوقاييلصنل
عقنيعئقل
طييديلعةتخاعملط اييلعقنييقل
كة ةيلعقتفيفلعنال اوثل يعئقل
تطبةداتلعقو اسل
صيعجعيل

ل

ل

عرختبارلعقنهائ
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الحصة

التاريخ

محتوى التعلم
الهدف

م

الفصل




موضوع الدرس

الهدف العام من الدرس

الطب النبوي والتداوي باألعشاب

وعي الطالبات بأهمية بعض
األعشاب واألغذية التي وردت في
القرآن الكريم والسنة النبوية.

الربط بين الطب الحديث والتداوي باألعشاب.
استنتاج أهم اآلثار المترتبة على استخدام الوصفات الشعبية بطريقة خاطئة.
تقويم الهدف

المواد واألجهزة
تمثيل األدوار
ورقة عمل

يتوقع بنهاية الدرس أن تكون
الطالبة قادرة على أن:

1

تستدل من السنة النبوية على
فضل التداوي باألعشاب.

استدلي من السنة النبوية
على فضل التداوي
باألعشاب.

عينات من النباتات التي
تستخدم كأدوية

2

تعدد مسميات التداوي
باألعشاب.

عددي مسميات التداوي
باألعشاب.

السبورة ـ أقالم ملونة

3

تستنبط فوائد بعض من
األعشاب المستخدمة في الطب
النبوي.

استنبطي فوائد بعض من
األعشاب المستخدمة في
الطب النبوي.

مشهد تمثيلي ـ توزيع
األدوار

4

تستنتج مميزات استخدام
األعشاب.

استنتجي مميزات استخدام
األعشاب.

شريط فيديو ـ شرائح
تعليمية

5

توضح أسباب االستخدام الخاطئ
لألعشاب.

وضحي أسباب االستخدام
الخاطئ لألعشاب.

سرد قصة

6

تعدد األساليب الخاطئة التي
يتبعها المرضى في العالج
باألعشاب.

عددي األساليب الخاطئة
التي يتبعها المرضى في
العالج باألعشاب.

شرائح تعليمية ـ جهاز
البروجيكتور

7

تجيب عن األنشطة الموضحة
بالدرس.

أجيبي عن األنشطة
الموضحة بالدرس.

األعشاب المستخدمة في
المشروب ـ مواقع عن
الغذاء واألعشاب في
اإلنترنت

إجراءات التدريس
المقدمة /الحمد هلل رب العالمين والصالة
والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبة وسلم أجمعين.
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم استنتج عنوان
الدرس عن طريق مسرحية تربوية.
أعرض عليهن مجموعة من النباتات
واألعشاب المختلفة والتي تستخدم للعالج
وأسألهن عن أسماء هذه األعشاب كتمهيد
للتعرف على مفهوم التداوي باألعشاب
مستعينة ببعض من اآليات القرآنية واألحاديث
النبوية التي جاء فيها ذكر للتداوي باألعشاب.
أخطط خريطة مفاهيم على السبورة باالستعانة
باألقالم الملونة أوضح من خاللها للطالبات
المسميات المختلفة للتداوي باألعشاب.
أطلب من الطالبات أداء مشهد تمثيلي عن
قصة تدور أحداثها حول مشكلة فتاة استفادت
من األعشاب في تخفيف األلم بحيث يستنتجن
الطالبات من المشهد فوائد بعض من األعشاب
المستخدمة في الطب النبوي.
أناقش الطالبات حول مميزات استخدام
األعشاب وأطلب من الطالبات المشتركات في
جماعة الصحافة داخل الصف أن يتعاونا معا
في كتابة مقالة عن مميزات استخدام األعشاب
أقوم بشرح وتوضيح االستخدام الخاطئ
لألعشاب وذلك من خالل مناقشة الطالبات في
عما إذا كانت إحدائهن تعرضت لمثل هذا
الموقف أو من خالل خبراتهن الحياتية.
أستعين بالشرائح التعليمية التي تعرض من
خالل جهاز البروجيكتور تشمل على األساليب
الخاطئة التي يتبعها المرضى في العالج
باألعشاب وفي أثناء العرض ألفت انتبائهن
حول موضوع العرض عن طريق سؤالهن
حول المواقف التي تعرضت عليها في حياتها
ويتعلق بهذا الموضوع.
تفعيل األنشطة مع الطالبات من خالل قراءتها
وشرح مضمونها مع الطالبات ومشاركة
الطالبات في اإلجابة عنها من خالل الشرح
المقدم لعناصر الدرس وتقديم التعزيز الدائم
للطالبات في كل نشاط.

التقويم:
في نهاية الحصة يتم تقيم الطالبات عن طريق استخدام وسيلة تعليمية مثيرة عن طريق اللعب الحركي لمعرفة مدى استيعاب الطالبات للدرس.
المالحظات:
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عألخوسلعقمعلمةنلوعقمعلمات
ه
لور
عق ّ
ميليِل اورا اي اكاتُ لفُ
س ال ُمل اعلاة ُك ْع ا
يسيلصؤةسيلعقتناضةيلعقنايثي
www.mta.sa
أنلتداملقكعلجمةعلصاليخصلصادهلعقتيرةيلعرةييي
تنضةيل+لتوزيعل+لأهاعف
(خماة لرارةتلتة اتل+طييديلو اعتلص يوعلعقملكلعباي+
رنائ  +صسيد+عقتعلعلعقن ط+عرةتيعتة اتلعقنايثي)
+
علعيلعيوضلرورلروينتلصختل يلقكللدرس
+
كتابلعقطاقبيلولدقةللعقمعلمي
+
ة لتلعقتدويعلوعقمهارعتل سبل امل ور
+
ص لاعتلعختبارعتلصتنوعف
+
أورعيلقةاسلقكللدرس
+
أورعيلعمللقكللدرس
+
ة للي ازلعقمعلمي
+
وة للي ازلعقطاقبي
+
للأةيليلعقكتاب

.

+
خيعئطلوص اهةع
+
ععيعمعت
شيحلصتمةزللراق ةايوللق مةعلدروسلعقمنهج
________________________________________
طباعيلصلو يل+لعقس لدو =  100لاير
طباعيلأرةضلوأةودل+لعقس لدو =  50لاير
ة لدوللدط =  20لايرل (قلففلعقوع ا)
جمةعلصيلداتلعقس لدولعنلطييقلعريمةل =  20لاير
عقتوصةللل لعقيياضلوعقخيجلص ا ا
وررةاللعقطلبلعنلطييقللةاك لعقمستع لل(ل24لةاعيل)ليضافل51للاير
قن زلطلبكعلوتس ةللصعلوصاتلعيةتلم:
يقكتيو ةاًلعنلطييقلعقيعرط
www.mta.sa/c

ويمكنكعللطلبلتوزيعلعقمنهجلعولعةني
عولعق يعملعنلطييقلعريمةل
صنلهذعلعقيعرط
www.mta.sa/c
عو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:

.

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
وعتسبلعقتناضةي
0555107025
0557977722

ويمكنكعلكذعقكلتس ةللعقطلب
يقكتيو ةاًلعنلطييقلعقيعرط
www.mta.sa/c
وهنالأرقاملعقنساراتلقلمعلمةنلخارجلصاينيلعقيياضلوعقخيج
عقبنكلعألهل
صؤةسيلعقتناضةيلعقنايثي
27949172000110
(عولران)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
صفيفلعقيعجن
صؤةسيلعقتناضةيلعقنايثي
.

233608010954856
(عولران)
SA5780000233608010954856
______________________________________________
وصنلرنوكلآخيىليمكنكعلعقتنويللعلىلع الهذعلعقنسارات
عقيياض
ةعالعباعقي منلعقعتةب
2052558759940
ةاصبا
ةعالعباعقي منلعقعتةب
8001852539
عقبنكلعقسعودولقإلةتثمار
ةعالعباعقي منلعقعتةب
0101001926001
قألخوسلأصنابلعقمكتباتلعقيعغبةنلل لأنليكو وعلوكلملقتناضةيللوعزلعقنير لل لصا هعلعرتفالل
ر وعللعقمايي
0554466161

.

