التربية االسرية
الصف الخامس ابتدائي
التحضير بالطريقة العرضية الحديثة

)1

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،

)2

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

)4

تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.

)3
)5
)6

ولغـته وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

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.

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

)7

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

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19

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 اليدمااااااة للمااااااواطنين ماااااان ناحيااااااة
اليدمة 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

معلومات عن المعلمة

 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  5ب
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

اليميس 1442/6/8هـ

آداب التعامل خارج المنزل

2
3
4

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

اليميس 1442/6/15هـ
اليميس 1442/6/22هـ
اليميس 1442/6/29هـ

آداب التعامل خارج المنزل
كيف تذاكرين
كيف تجبين عن أسئلة ااختبار

5

األحد 1442/7/2هـ

اليميس 1442/7/6هـ

مراجعة

6

األحد 1442/7/9هـ

اليميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

اليميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

اليميس 1442/7/27هـ

التلوث داخل المنزل
التلوث داخل المنزل
مراجعة

9

األحد 1442/8/1هـ

اليميس 1442/8/5هـ

غرزة األشغة

10

األحد 1442/8/8هـ

اليميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

اليميس 1442/8/19هـ

غرزة البطانية
تطبيفات علي غرز التطريز

12

األحد 1442/8/22هـ

اليميس 1442/8/26هـ

مراجعة

13

األحد 1442/8/29هـ

اليميس 1442/9/3هـ

الوجبات اليفيفة

14

األحد 1442/9/6هـ

اليميس 1442/9/10هـ

15
16
18-17

األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

اليميس 1442/9/17هـ
اليميس 1442/10/8هـ
اليميس 1442/10/22هـ

اليبز
ترشيد استهالك الكهرباء
مراجعة عامة
ااختبارات

مالحظات

نموذج تحضير لدروس التربية األسرية
التاريخ  /اليوم
المقدمة
رقم الهدف

1

2

موضوع الدرس

الصف

الوحدة

آداب التعامل خارج المنزل

5ب ف2

األولى

الحصة

مكان تنفيذ الدرس

المجال
مجتمعي

وضحي آداب التعامل مع الوالدين.
المهارات

أن تذكر التلميذة
أهمية احترام
وتوقير المعلمة.

أن تحدد التلميذة
الموقف الصحيح
من الخاطئ من
المواقف اليومية
في المدرسة.

المحتوى العلمي

إستراتيجية التدريس

أوالً :آداب التعامل مع
المعلمة:
إن معلمنا األول هو رسولنا
الكريم صلى هللا عليه وسلم
لذا تعتبر مهنة التعليم من
أعظم المهن في الحياة
فالمعلمة هي التي تخرج
الطبيبة والباحثة وهي التي
تستطيع أن توجه شخصية
التلميذة نحو األفضل لذا
يجب احترامها والتأدب أثناء
التعامل معها.

الحوار والمناقشة

الكتاب المدرسي صفحة 12

التقويم

حل أنشطة الكتاب المدرسي.

المراجع

قصة مصورة – مادة فيلمية.

العصف الذهني

نوع المهارة

التذكر

األصالة

أسلوب التنفيذ

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

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.

االستراتيجيات

النشاط
رقمه

نوعه

زمنه

نشاط ( )1ص 10
اكتبي بيتا من الشعر أو
قصة جذابة تحتوي على
موقف يتناول فكرة
أنشودة في بيان فضل المعلمة
يعمق
الهدف بشكل
وضرورة احترامها ،ثم
المفهوم ويبرزه
اقرئيها أمام زميالتك.

مادة فيلمية

نشاط ( )2ص 12
اكتبي بعض السلوكيات التي
معلمتك.
قمت بها وأعجبت
ِ

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

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما ييص تحاضير التربية ااسرية
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا +الطريقة البنائية  +مسرد +التعلم النشط الجديد  +ااستراتيجات الحديثة  +استراتيجيات  +استراتيجيات بالزمن +
الطريقة الطولية الجديدة  +الطريقة العرضية الحديثة  +طريقة مدارس اابناء  +عرضية بالزمن  +عرضية بااستراتيجيات

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت ميتلفة 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 واليرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن اايميل 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 اايميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة اارسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)

اعمال منصة مدرستي ااسبوع 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 اانماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000

–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الياص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو ااتصال تليفونيا على احدي اارقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025

