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األهداف العامة للمادة











تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكها وتصرفاتها  ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبها
تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنها  ،حتى تلم باألصول العامة و المبادئ األساسية للثقافة
والعلوم
تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويدها التأمل والتتبع العلمي
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب
تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل
المسؤولية
تدريب الطالبة على خدمة مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح و اإلخالص لوالة أمرها
حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
تعويد الطالبة االنتفاع بوقتها في القراءة المفيدة واستثمار فراغها في األعمال النافعة لدينها ومجتمعها.
تقوية وعي الطالبة لتعرف بقدر سنها كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة و المبادئ الدخيلة
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف الخاصة للمادة

















تعريف التلميذات بنعم هللا 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.
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الخميس 1441/1/20
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ترتيب الشعر (ثالث حصص)
آداب استخدام دورة المياه (ثالث حصص)
السالمة أثناء ركوب السيارة (ثالث حصص)
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كيف أتصرف إذا بقي معي نقود؟ (ثالث حصص)

12

األحد 1441/3/20
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الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
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تمارين عامة
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تقليم األظافر (ثالث حصص)

السالمة أثناء اللعب (ثالث حصص)
تابع السالمة أثناء اللعب (ثالث حصص)
اختبار الفترة األولى
كيف أتصرف عند مقابلة اآلخرين (ثالث حصص)
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األحد االثنين الثالثاء األربعاء

اليـوم
الثاني االبتدائي
التربية األسرية
المادة
التاريخ
تقليم األظافر.
موضوع الدرس
الحصة
ما هي أضرار األظافر الطويلة؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة
الوسائل
إستراتيجية
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
 +البروجكتور.
المساعدة
التعليم
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
لماذا تطول األظافر؟
أعرض في بداية الدرس األفكار التي يتضمنها
يدي أجمل باألظافر المقلمة.
الدرس على التلميذات حتى يكونَّ التلميذات على
األظافر الطويلة تحتها األوساخ
دراية وعلم بأجزاء الدرس ،ثم أبدأ معهن بشرح
األظافر الطويلة مخالفة للسنة النبوية.
ألهمية المحافظة على نظافة األظافر وتقليمها.
.أن تذكر التلميذة أضرار
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها صور خطوات
األظافر الطويلة.
اذكري أضرار

أن تحدد التلميذة خطوات
تقليم األظافر.
أن تحيط التلميذة المقص
المناسب لألظافر.
أن تناقش التلميذة الصور
التالية.
أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تداوم التلميذة على تقليم
األظافر والمحافظة عليها
ونظافتها.

الواجب

أشيري إلى األظافر التي تشبه أظافرك في الصورتين التاليتين واذكري رأيك فيها:
أسمي هللا قبل البدء بأي عمل.
أحاول تقليم أظافري بنفسي كل أسبوع.
أقلم أظافر يدي وقدمي بحذر.
أجمع قصاصة أظافري ،ثم أضعها في القمامة.

أحيطي المقص المناسب ألظافرك:

ناقشي مع معلمتك الصور التالية مبينة رأيك فيها:

تقليم األظافر بحيث أطرح عليهن سؤال (كيف أقوم
بتقليم أظافري؟) وأطلب منهن اإلجابة من خالل
النظر إلى الصور الموضحة بالبطاقة ومن َث َّم
ترديدها أكثر من مرة.
أقسم التلميذات إلى مجموعات بحيث أكلف كل
مجموعة منهن باإلجابة على السؤال الموضح
بالنشاط بعد أن أقوم بقراءته عليهن وشرحه ،ثم
أستمع إلى اإلجابات المختلفة من المجموعات
وأكافئ المجموعة التي تحصل على أفضل
اإلجابات.
أزود التلميذات بمجموعة من الصور المتنوعة
والتي تعرض األشكال المختلفة لألظافر بحيث
يتأملن التلميذات في هذه الصور ويالحظن الفرق
بينهم ومن َث َّم أساعدهن في اإلجابة على النشاط
الموضح.
أعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن
في اإلجابة على السؤال الموضح بها.

ما هي أضرار األظافر الطويلة؟

الخميس

األظافر الطويلة.
حددي خطوات تقليم
األظافر.
أحيطي المقص
المناسب لألظافر.
ناقشي الصور
التالية.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
استراتيجيات بالزمن  +الطريقة الطولية  +التعلم النشط الجديد  +االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات +مسرد  +الطريقة البنائية +وحدات مشروع الملك عبدهللا
طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيجيات  +الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمة
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
+

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة(
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

