التربية االسرية
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

•

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة،
في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

•

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

•

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات
الحركية.

•

تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.

•

تعريفه بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام
النعم وينفع نفسها وبيئته.

•

تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.
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.

•

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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة.
تعويد الطالبات على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب.
تربية ملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليها التباع أسلوب االستقراء في دراسة القواعد.
االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجهه الصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة.
إكساب الطالبات القدرة على استعمال القواعد في المواقف اللغوية المختلفة.
شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبة اللغوية .
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث تنطق الكلمات نطقا صحيحا وتؤدي المعاني أداء حسنا.
أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة مع فهم األفكار الرئيسة والفرعية.
تنمية القدرات على االستماع الجيد بحيث يستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع.
تنمية ميل الطالبة إلى القراءة واالطالع من خالل القراءة الحرة.
اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرف على كلمات جديدة .
القدرة على حفظ النصوص .
القدرة على فهم النص وتذوقه واستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة .
القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف.
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.
تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي يحتاج إليها في التعبير الكتابي.
• تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة المالحظة والعناية بالنظام والنظافة وإجادة الخط وحسن استعمال عالمات الترقيم.
• زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه من موضوعاتها من فنون األدب والثقافة والعلوم .
• حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل .
• تتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين.
• تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم.
• تتمكن من التعبير عن أفكاره وأحاسيسه.
• تكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين.
• تستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا.
• تتكون لديها القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية.
• تنمي قدرته على التفكير المنظم في حديثها وكتابتها.
• توظف ثروتها اللفظية في موضوعات التعبير.
• تستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نص معين.
• تميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية.
• تكتسب القدرة على فن اإللقاء.
• تطبق ما تعلمته من القواعد النحوية واإلمالئية في التعبير.

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التربية األسرية الصف الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

تعاملي في مدرستي

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

تابع تعاملي في مدرستي
تعاملي مع ضيوفي
تابع تعاملي مع ضيوفي
تعاملى أثناء نزهتي
تعاملى مع بيئتي
المجموعات الغذائية
الشطائر
تابع الشطائر
التمر
تابع التمر

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

اليوم الوطنى

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

يوم المعلم

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

يوم الغذاء العالمى
يوم الصحة العالمى
مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس
تعاملي في مدرستي
تربية أسرية 3ب
اقترحي أسلوبا مثاليا للتعامل مع المعلمة.

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

الثالثاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى....................... :

مراجعة ما سبق دراستة
معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
⃝

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المناقشة ⃝
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝
االختبارات الشفوية ⃝

وضحي دور المعلمة وجهدها المبذول في المدرسة.

الخبرات السابقة

ميزي صورا ً لبيوت بعض المخلوقات
الحية.

تقويم قبلي

أن تضع التلميذة الكلمات التالية في المكان
المناسب.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تحترم التلميذة معلماتها وزميالتها في
المدرسة

نشاط إثرائي

قدمي النصيحة للموقف الموضح
بالصورة.

تقويم بنائي

تصف التلميذة كيف تتعامل مع معلماتها
وزميالتها في المدرسة.
أن تقدم التلميذة النصيحة للموقف الموضح
بالصورة.
أن تعدد التلميذة آداب االستماع لشرح أن
معلماتها.
أن توضح التلميذة دور المعلمة وجهدها
المبذول في المدرسة.

أمهد للدرس بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس على التلميذات حتى يكنَّ التلميذات
على دراية وعلم بأجزاء الدرس ثم أبدأ معهن الدرس بتنفيذ مسرحية تربوية بحيث أقوم
بتوزيع األدوار على التلميذات ويكون مضمون المسرحية كيفية التعامل مع المعلمة
والزميالت داخل المدرسة وأقوم بتنظيم الحوار للمسرحية بحيث تحقق الهدف المرجو
منها من الناحية التربوية والتعليمية.
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها الصورة المعروضة داخل الكتاب المدرسي وأطلب
منهن النظر إلى التأمل في الصور وأطلب منهن طرح األفكار التي تتضمنها الصورة من
سلوكيات خاطئة وأناقش معهن كيفية التصرف في مثل هذا الموقف وأستمع إلى
النصائح التي يطرحنها التلميذات في هذا الموقف.
أعرض على التلميذات محتوى الهدف من خالل جهاز العرض المرئي داخل حجرة
المصادر المتعددة ثم أقوم بقراءته عليهن وأسرد عليهن اآلداب التي يجب اتباعها أثناء
شرحي للدرس ويمكن تضمين العرض بعرض تمثيلي لهذه اآلداب داخل الصف.
أحث التلميذات على دور المعلمة المبذول داخل المدرسة من أجل تحقيق الهدف من
العملية التعليمية والتربوية وأوجههن على استشعار هذا الدور من خالل طرح األمثلة
المختلفة على ذلك.
أشرح للتلميذات مضمون النشاط بحيث يقمن التلميذات باالستعانة باألقالم الملونة في
ملء الفراغات بالكلمة المناسبة من بين الكلمات المطروحة في النشاط ثم أقوم بتعزيز
إجابات التلميذات والتأكيد على الصحيح منها.
أوزع على التلميذات ورقة العمل ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ثم أقوم بمتابعة التلميذات خالل إجاباتهن وأعزز
التلميذات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

التقويم

عددي آداب االستماع لشرح المعلمة.
ا.

تقويم ختامي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

االثنين

األربعاء

الخميس

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

❑تحدث

األنشطة ⃝

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير التربية االسرية
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط الجديد  +االستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات
بالزمن  +الطريقة الطولية الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارس االبناء  +عرضية بالزمن  +عرضية باالستراتيجيات
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

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
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( من  48ساعة الى  72ساعة)
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)

SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————
يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

