معلم المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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يستوعب القيم اإلسالمية والثقافة للمجتمع السعودى المسلم
يكتسب مشاعر االنتماء نحو األسرة والوطن
ينمى مفهوم الذات اإليجابى .
ينمى قدرته على التفاعل االجتماعى والتواصل مع اآلخرين بإيجابية .
يكتسب بعض المهارات االجتماعية األساسية المناسبة لمختلف المواقف االجتماعية .
ينمى إحساسه بالمسئوولية واالعتماد على النفس .
يوسع من نطاق خبراته االجتماعية وتشجيعه على تكوين العالقات المثمرة مع األخرين.
ينمى حصيلته اللغوية المتعلقة بالنواحى االجتماعية  ،من أجل تلبية احتياجاته ورغباته بطريقة مقبولة حسب المعايير
الجتماعية .
يكتسب إتجاهات ايجابية نحو اآلخرين تساعده لمد جسور عالقاته مع أقرانه ومع الراشدين من أفراد المجتمع .
يستطيع تعميم مهاراته االجتماعية وتطبيقها فى مواقف الحياة المختلفة دون مساعدة مع اآلخرين .
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يحصل على القبول االجتماعى  ،ويتجنب الرفض من خالل عالقة إيجابية تؤثر فى اتجاهات أفراد المجتمع نحو
عالقتهم معه .
يولى مظهره العام عنايته واهتمامه .
يعنى عناية شخصية بجسمه ونظافته .
يتعرف على محتويات البيئة المدرسية ويحافظ عليها .
يطبق آداب تناول الطعام والشراب .
يستطيع اختيار مالبسه  .ويتقن لبسها .
التدرب على المحافظة على الممتلكات الشخصية .
التعرف على طريقة استخدام وسائل النقل بأمان .
التعرف على أنواع األخطار والوقاية منها .
التعرف على طريقة التعامل مع األخطار الخاصة بالصحة والسالمة .
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الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
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المحافظة على الممتلكات
تعزيز الثقة بالذات
تعزيز الثقثة بالذات
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الخميس 1441/4/8
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الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الحرص على إجراءات السالمة عن طريق استخدام الطريق
الحرص على إجراءات السالمة عن طريق استخدام الطريق
مراجعة على ما سبق
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التربية االجتماعية

الثالث االبتدائي
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تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

يقرأ التلميذ مفهوم الملكية الشخصية

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

يوضح المعلم معنى مفهوم الممتلكات الشخصية للتالميذ وإنها تكون ممتلكاته الشخصية مثل
( قلمه  -دفتره – ممحاته )

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية

يردد التلميذ خلف المعلم عبارة هذا قلمى  ...هذا
دفترى
يستمع التلميذ الى شرح المعلم وهو يوضح
معنى الملكية الشخصية
يلون التلميذ صورة ادواته المدرسية مثل (
يردد التلميذ خلف المعلم ع يقرأ التلميذ
كتابه – قلمه )
أسماء ادواته المدرسية بصوت مرتفع بارة
يستمع التلميذ الى المعلم وهو يشرح كيف
هذا قلمى
يحافظ على ادواته الشخصية ( غرفته –
يلون التلميذ صور ألدواته المدرسية التى
مالبسه – كتابه )
يمتلكها
يكتب التلميذ ماهى ادواته المدرسية التى
يمتلكها
يكتب التلميذ ادواته المدرسية ليتعرف عليها
مثل ( كتابه – دفتره – قلمه )

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )

توجيه لفظي

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات

َّللا اوبا اركااتُهُ
س اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة ه ِ
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/

اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

