التربية االسرية
الصف السادس ابتدائي
التحضير بالطريقة العرضية الحديثة

)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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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 باألهداف النبيلة التي تسعى مادة التربية األسرية إلى تحقيقها في المجتمع
تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من التعامل مع معطيات التكنولوجيا الحديثة
إكساب الطالبات مهارات علميه وتطبيقيه
مساعدة الطالبات على إدراك القواعد الصحية والغذائية لتحقيق نمو جسم متوازن
تنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى الطالبات تجاه الوطن والبيئة والمجتمع
إتاحة الفرصة للتلميذات لممارسة مهارات مهنيه وهوايات مفيدة
إكساااااااب الطالبااااااات ااتجاهااااااات اايجابيااااااة تجاااااااه الجهااااااود التااااااي تبااااااذلها الدولااااااة لتااااااوفير ال دمااااااة للمااااااواطنين ماااااان ناحيااااااة
ال دمة ااجتماعية
إكساب الطالبات مهارات العمل الجماعي وتقديره
تعريف الطالبات بالتغيرات الجسمية التي تطرأ على أجسامهن
تعويد الطالبات على النظافة واحترامها في جميع مجاات الحياة
تشجيع الطالبات على ممارسة بعض األنشطة الضرورية لتوفير األمن والسالمة في المنزل
تعريف الطالبات ببعض اإلسعافات األولية التي تساعدهن على التعامل مع الحوادث البسيطة
توجيه الطالبات إلى فهم العالقة الوثيقة بين الملبس والمظهر والعادات والقيم اإلسالمية
تنمية المالحظة الواعية عند الطالبات
تنمية الحس العملي والقدرة على حل المشكالت
إكساب الطالبات القدرة على التواصل من خالل الرسومات والرموز والمصطلحا
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التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية األسرية الصف السادس اإلبتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس
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األحد 1441/4/31

ال ميس 1441/5/4

الترحيب بالتلميذات والتعريف بالمنهج
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األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

ال ميس 1441/5/11
ال ميس 1441/5/18
ال ميس 1441/5/25

التعامل مع المشكالت ااجتماعية
التعامل مع المشكالت ااجتماعية
المصروف الش صي

5

األحد 1441/5/28

ال ميس 1441/6/2

الت لص من النفايات الصلبة
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األحد 1441/6/5

ال ميس 1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

ال ميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

ال ميس 1441/6/23

الت لص من النفايات الصلبة
الدعاية وااعالن وأثرهما على سلوك
المستهلك
الشاي

9

األحد 1441/6/26

ال ميس 1441/6/31

الكعك

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

ال ميس 1441/7/7
ال ميس 1441/7/14

الكعك
أصناف من الحلوى الباردة

12

األحد 1441/7/17

ال ميس 1441/7/21

المكنة اليديوة ( النباتة )

13

األحد 1441/7/24

ال ميس 1441/7/28

غرزة الكفافة

14
15

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9

ال ميس 1441/8/6
ال ميس 1441/8/13

غرزة الكفافة
تطبيقات عامة

ال ميس 1441/8/27

التقييم النهائي

 17+16األحد 1441/8/16

مالحظات

نموذج تحضير لدروس التربية األسرية
موضوع الدرس
التعامل مع المشكالت االجتماعية (اتخاذ
القرار)
ما المقصود بكلمة قرار؟

التاريخ  /اليوم
المقدمة
رقم الهدف

المهارات

9

أن تعدد التلميذة
خطوات االختيار
واتخاذ القرار
السليم.

2

أن تستنتج التلميذة
العوامل التي تساعد
على اتخاذ القرار
السليم.

3

أن توضح التلميذة
األساليب غير
الفعالة في اتخاذ
القرار.

التقويم
المراجع

المحتوى العلمي
خطوات االختيار واتخاذ
القرار السليم:
 .9التفكير في االختيارات
التي يمكن أن تستخدم
في تحقيق األهداف
المطلوبة.
 .2المقارنة بين مميزات
االختيارات المعروضة
والمفاضلة بينها.
العوامل التي تساعد على
اتخاذ القرار السليم:
 .9القدرة على التخيل
والتفكير واالستنتاج.
 .2معرفة اإلمكانات
المتوافرة.
 .3التأني وعدم التسرع.
أساليب غير ف ّعالة في اتخاذ
القرار:
 .9عدم تحديد المشكلة.
 .2اتخاذ القرار بدون
تفكير.
 .3تأجيل اتخاذ القرار.

الصف

الوحدة

6ب ف2

األولى

إستراتيجية التدريس

الحوار والمناقشة

العصف الذهني

التعلم التعاوني

نوع المهارة

المرونة

االستنتاج

التوضيح

الحصة

مكان تنفيذ الدرس

المجال
مجتمعي

أسلوب التنفيذ

االستراتيجيات

إدارة حوار جماعي يضم جميع
تلميذات الصف حول الدروس
المستفادة من القصة التي تم
عرضها

قصة جذابة تحتوي على
موقف يتناول فكرة الهدف
بشكل يعمق المفهوم
ويبرزه

مشاهدة المادة الفيلمية ،ومن
ثم توجيه عدة أسئلة للتلميذات،
ثم استقبال إجاباتهن وتسجيلها
على السبورة ،ثم القيام بتنقيح
اإلجابات بحذف التي ال تصلح
حتى نصل لتحديد أفضل
اإلجابات وأنسبها

فيلم وثائقي

تقسيم تلميذات الصف إلى ثالث
مجموعات متقاربة المستوى،
ووضع الهدف محل النقاش
أمامهن كمشكلة نرغب في
الحصول على حل لها وذلك بعد
قراءة سريعة للبروشور

بروشور يتضمن شرح
وافي للموضوع

النشاط
رقمه

نوعه

زمنه

نشاط ( )9ص 92
حاولي اتخاذ القرار السليم:
بعد لبسكِ الزي المدرسي وقبل ذهابك
إلى المدرسة انفرط السحاب ولم
تستطيعي إصالحه ،ماذا
تفعلين.......:

نشاط ( )2ص 91
قرارا اتخذته في حياتكِ  .وهل
اذكري
ً
أنت راضية عنه أم ال؟

نشاط ( )3ص 91
كيف يمكن التعامل مع المشكالت التي
ال حل لها من وجهة نظرك؟

حل أنشطة الكتاب المدرسي.
قصة ملونة – فيلم وثائقي – بروشور

المعلمة......................................../

األخوة المعلمين والمعلمات
س اال ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
هللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما ي ص ماده التربية ااسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي بااستالتيجات +طريقة وحدات مشروع الملك عبدهللا+
بنائي +مسرد+التعلم النشط+ااستراتيجات الحديثة)
+
ثالثة عروض بور بوينت م تلفة 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 اايميل =  20لاير

التوصيل في الرياض وال رج مجانا
وارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق اايميل
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 وال رج
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 ااتصال بجوال المدير
0554466161

