معلم المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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مساعدة التلميذة على النمو السوي جسمياً ،وعقليا ً واجتماعيا ً وعاطفياً ،وروحياً.
إتاحة الفرصة للتلميذة الكتشاف ميولها وقدراتها.
إكساب التلميذة على إدراك القواعد الصحية ،والغذائية السليمة.
إكساب التلميذة مهارات مهنية تمكنها من استغالل الوقت فى أعمال نافعة.
تشجيع التلميذة على التعاون والعمل ضمن الفريق.
تعريف التلميذة بالموارد االقتصادية المتاحة فى البيئة.
تنمية عادات واتجاهات لدى التلميذة كالصبر ،والدقة ،والترتيب واألتقان.
ربط المهارات العملية بالمعلومات النظرية.
التعرف على موقف اإلسالم من العمل من خالل الدين اإلسالمى.
تطبق عمليا ً طرق إعداد بعض الوجبات مثل تحضير العجائن واألطباق اليومية.
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التعرف على أدوات الخياط ،والحذر عند استخدام ماكينة الخياطة.
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تشكر هللا على نعمه العظيمة كنعمة الغذاء من أجل توظيفها فيما يرضي هللا.
تتعرف على نماذج من أعمال األنبياء عليهم الصالة والسالم.
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تدرك أهمية العمل في حياة المسلم.
تتعرف على المهارات الالزمة للتفاعل المهني مع اآلخرين.
تدرك المعارف ،والمهارات األساسية ألداء المهن.
تتمكن من االستقاللية في أداء العمل الموكل إليها.
تعرف ان الدقة ،وإنهاء العمل فى الوقت المحدد من أهم أساسيات العمل.
تحرص على أهمية نظافة الجسم من الداخل والخارج.
تتدرب على كيفية ترتيب غرفة الجلوس وتنسيقها.
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أن تقوم التلميذة بإدراك أهمية العمل في حياة المسلم.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أوضح للتلميذة أهمية العمل والحصول على المال بطريقة مشروعة.
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أن تستمع التلميذة لشرح المعلمة للدرس.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة وسيلة الحصول
على المال.
أن تحفظ التلميذة موقف االسالم من العمل.
أن تقرأ التلميذة الدليل على حث اإلسالم على
العمل.
أن تحفظ التلميذة الفائدة من العمل.

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة
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اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )

تردد التلميذة خلف المعلمة وسيلة الحصول على المال وهى( :
نحصل على المال بطريقة صحيحة ومشروعة عن طريق العمل
).
تكرر التلميذة خلف المعلمة موقف اإلسالم من العمل وهو ( :لقد
حث اإلسالم على العمل ،لكسب الرزق بطرق مشروعة،
واالعتماد على النفس ،في تلبية حاجاتنا األساسية من خالل
المال الذي نحصل عليه من عملنا ).
أشرح للتلميذة األدلة على حث اإلسالم على العمل ومنها/1 ( :
أنبياء هللا عليهم السالم جميعهم كانوا يعملون لكسب الرزق/2 ،
قول النبي صلي هللا عليه وسلم ( ألن يحتطب أحدكم على ظهره
خير له من أن يسأل أحد فيعطيه أو ينفعه).
تحفظ التلميذة الفائدة من العمل وهى ( :لعمارة األرض،
ولمساعدة اإلنسان على تلبية حاجاته األساسية واالستقالل عن
األسرة والكف عن سؤال الناس).

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
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