مادة المهارات الحياتية واالسرية

الصف الثالث االبتدائي

توزيع منهج مادة (المهارات الحياتية واالسرية) للصف (الثالث االبتدائي)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

التهيئة واالستعداد

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

معاني الرموز اإلرشادية

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

معاني الرموز اإلرشادية

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

السالمة في تناول الدواء

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

السالمة في تناول الدواء

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

القامة الصحيحة

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

القامة الصحيحة

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

كيف اتصرف إذا وجدت خرجت امي من المنزل ؟

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

كيف اتصرف إذا وجدت خرجت امي من المنزل ؟

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

الساعة

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

الساعة

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

مراجعة عامة

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

اختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

1444/02/01هـ

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخميـــــــس
االحد واالثنين

1444/02/26-25هـ
1444/3/21-20هـ

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحـــــــد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26هـ
1444/4/30هـ

2022/11/13م
2022/11/24م

الوحدة األولى

صحتي وسالمتي

األهداف
▪
▪
▪

أن يفرق بين معاني الرموز اإلرشادية المعروضة
أمامه.
أن يشرح بعضًا من مبادئ السالمة عند استخدام
الدواء.
أن يوضح أهمية القامة الصحيحة في الحفاظ على
سالمة الجسم.

المادة

عنوان الوحدة

صحتي وسالمتي

المهارات الحياتية

موضوع الدرس

واالسرية  3ب

معاني الرموز اإلرشادية

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حــضــــوري O

االثنين
اليوم

الثالثاء

أن توضح التلميذة معاني الرموز اإلرشادية.
االهداف

أن تعدد التلميذة أنواع الرموز اإلرشادية.

األربعاء
الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

وضحى معاني الرموز اإلرشادية.
عددي أنواع الرموز اإلرشادية.

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
⃝ √ فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝ √ بوربوينت

⃝ √ أوراق عمل

نشاط منزلي O
اختبار فترة O

⃝ √ أخرى ..............

مسابقة مدرستي  Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

..........

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير
اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

صحتي وسالمتي
المكون (المحتوى)

 8أسابيع

األسبوع

الصف
الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

⃝

✓ من أنا  +العمل
الجماعي  +األلعاب
تهيئة واستعداد

 -1أن تتعرف الطالبة على موضوعات املنهج اجلديد

األول

نماذج حسية

أداء التقويم

⃝ √ البرجكتر

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

واإللغاز
⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب

✓ أخرى

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات

...................:
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

أخرى........
..........................

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي
عنوان الدرس
استراتيجية التدريس
الخبرات السابقة

التهيئة:

معاني الرموز اإلرشادية

الهدف العام

المادة

الصف

زيادة الحصيلة المعرفية للتلميذة عن الرموز ومدلوالتها وأهمية التقيد بها

تربية أسرية

3ب

الحصة

الفصل

التاريخ

○ حل املشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ اخلرائط الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............

 /1توضع الرموز يف الشارع والطرق

 /2ترسم الرموز على قطع من حديد

 /3من ال يتقيد ابألنظمة املرورية يتعرض للعقوبة املرورية

الرموز اختصار لبعض الكلمات والعبارات وهذا ما نشاهده في الشوارع والطرق السريعة حيث وضعت الرموز المرورية  .وكل رمز يحمل معنى ويهدف إلى نشر الوعي المروري ونظ ار لما سبب إهمالها من
كثرة في الحوادث وخسائر في األرواح والممتلكات فقد خصصنا هذا الدرس للحديث عن بعض معاني الرموز الموحدة في جميع بلدان العالم

اهداف التعلم
 -1أن تعي الطالبة أهمية الرموز في حياتها

نشاطات التعليم والتعلم
تناقش المعلمة الطالبات حول أهمية الرموز في حياتنا وتطلب منهن ذكر

الوسائل التعليمية
الصور – الكتاب

أمثلة تبين أهمية الرموز وتفعيل النشاط رقم ( )1

-2أن تفرق الطالبة بين الرموز المعروضة من

من خالل عرض الرموز أمام الطالبات تطلب المعلمة من الطالبات بيان

حيث أشكالها ومدلوالتها

الفرق بين هذه الرموز من حيث الشكل والمدلول تفعيل نشاط رقم ( )2

-3أن تبدي الطالبة رأيها فيمن يتجاهل التعامل مع

تناقش المعلمة الطالبات حول أرائهن في من يتجاهل التعامل مع مدلوالت

مدلوالت الرموز

الرموز وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية تفعيل نشاط رقم ( )3

 -4أن تستنتج الطالبة أماكن الرموز من خالل

من خالل عرض الصور أمام الطالبات تستنتج الطالبات أماتكن الرموز مع

الصور

متابعة وتوجيه المعلمة

التقويم
 -1ما هي أهمية الرموز
في حياتها

الكتاب – البور

-2فرقي بين الرموز
المعروضة من حيث أشكالها
ومدلوالتها

الواجب المنزلي

الكتاب – البور

-3ما رأيك فيمن يتجاهل
التعامل مع مدلوالت الرموز

الكتاب – البور

 -4استنتجي أماكن
الرموز من خالل الصور

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الوحدة
تمهيد

لأ
ا ألو أ

يأ
صحتيأوسالمت أ

العنوان

ماأ الرموزأاإل أرشادي أةأ أ؟ أ

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تفرق بين معاني الرموز اإلرشادية المعروضة أمامها.
❖ تشرح بعضا من مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
❖ توضح أهمية القامة الصحيحة في الحفاظ على سالمة الجسم .
❖ تطبق الطريقة الصحيحة لحمل األشياء المعروضة أمامها .
❖ تميز بين األوقات المفيدة والضارة ألشعة الشمس.
❖ تفسر بأسلوبها عبارة الوقاية خير من العالج .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :سنتعلم فيي هيذه الوحيدة عليى الصيحة
والسالمة .
ستفهم المتعلمات :
السؤال األول  :ما بعض قواعد السالمة التي تراعي
❖ معاني الرموز اإلرشادية .
❖ بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
عند السباحة ؟
❖ الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي
السؤال الثاني :ما مبادئ السالمة عند استخدام الدواء؟
والجلوس والنوم .
❖ الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .
السؤال الثالث  :أذكر أخطار األسالك الكهربائية .
❖ األوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مفيدة أو
ضارة .
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•










معاني الرموز اإلرشادية .

بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .

الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي .

الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .

أخطار األسالك الكهربائية .
األوقييات التييي تكييون فيهييا أشييعة الشييمس مفيييدة أو 

ضارة.
بعض قواعد السالمة التي تراعي عند السباحة .

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالب
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

•
•
•
•
•
•
•

بيان معاني الرموز اإلرشادية .
ذكر بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
معرفة الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي .
توضيح الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .
ذكر أخطار األسالك الكهربائية .
بيان األوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مفيدة أو ضارة.
توضيح بعض قواعد السالمة التي تراعي عند السباحة .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنأحمل األشياء بطريقة صحيحة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح الزكام .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شيكل مجموعيات تعاونيية وبعيد التعيرف عليى مضيمون الوحيدة  ،أطليب مين
الطالبات توضيح معاني الرموز اإلرشادية .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن السالمة في تناول الدواء  ،أطلب من الطالبات قراءة العرض
جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد السيالمة فيي تنياول اليدواء ميع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات بعض الصور التوضيحية التي تبيين الطريقية الصيحية للوقيوف والمشيي والجليوس
والنوم الصحيح فيي محاولية مينهن لتطبييق الطريقية الصيحيحة فيي الوقيوف والمشيي والجليوس
والنوم .
أقدم للطالبات فييديو تعليميي يوضيح كيفيية حميل األشيياء بطريقية صيحيحة فيي محاولية لتوضييح
الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .
أقدم للطالبات مطوية عن أخطيار التعيرض ألشيعة الشيمس  ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بيين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أخطار التعرض ألشعة الشمس .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن السالمة أثناء السباحة ويتم ذلك من خيالل االسيتعانة بشيبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صييير ال يزييد
عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن األسالك الكهربائية مع توضيح الهدف من كتابة المقالية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح الوقوف
والمشي
الصحيحان

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :صحتي وسالمتي
الصف  :الثالث االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن أخطار األسالك الكهربائية عن :
( الرموز االرشادية )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ معاني الرموز
اإلرشادية
❖ السالمة في تناول
الدواء
❖ القامة الصحيحة

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
صحتي وسالمتي

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

األسرية

الثالث االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على وسائل الصحة والسالمة

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

 -1أن تفرق الطالبة بني معاين
الرموز اإلرشادية املعروضة
 -2أن تشرح الطالبة بعض مبادئ
السالمة عند استخدام الدواء
 -3أن تطبق الطالبة الوضع
الصحي للجسم يف الوقوف
واملشي واجللوس والنوم

كتاب الطالبة واإلجراءات
الدرس األول  :معاني الرموز اإلرشادية
تناقش املعلمة الطالبات حول أمهية الرموز يف حياتنا وتطلب منهن ذكر أمثلة تبني أمهية الرموز
من خالل عرض الرموز أمام الطالبات تطلب املعلمة من الطالبات بيان الفرق بني هذه الرموز من حيث الشكل واملدلول

ﺱ

الدرس الثاني  :السالمة في تناول الدواء

من خالل عرض لوحة الصور املقابلة تناقش املعلمة الطالبات حول أشكال األدوية املختلفة
تبني املعلمة للطالبات من خالل الشرح واحلوار العلة يف منع استخدام أدوية اآلخرين ملا ينتج عن ذلك من أضرار وآاثر سلبية

فرقي بني معاين الرموز
اإلرشادية املعروضة

تناقش املعلمة الطالبات حول أرائهن يف من يتجاهل التعامل مع مدلوالت الرموز وما ينتج عن ذلك من آاثر سلبية

ﺱ

من خالل عرض لوحة الصور املقابلة تناقش املعلمة الطالبات حول األخطاء املتعلقة بتناول الدواء

اشرحي بعض مبادئ
السالمة عند استخدام الدواء

توضح املعلمة للطالبات أن هللا تعاىل ما أنزل من داء (مرض ) إال جعل له دواء مصداقا ملا قاله صلى هللا عليه وسلم
الدرس الثالث  :القامة الصحيحة

تعرررض املعلمررة أمررام الطالبررات قولرره تعرراىل (ولقررد خلقنررا اإلنسرران يف أحسررن تقررو )

ررث الطالبررات علررى شرركر هللا علررى خلقهررن يف أحسررن تقررو وتلف ر ن ررر الطالبررات إلفررى

التناسق يف خلق هللا من حيث اليدين والرجلني واألذنني
تعرض املعلمة أمام الطالبات الصور التوضيحية اليت تبني الوضع الصحيح للجسم يف املشي والوقوف ومن خالل ذلك رص الطالبات على تطبيق هذه األوضاع
تناقش املعلمة الطالبات حول بعض األوضاع اخلاطئة يف املشي والوقوف مع االستعانة بلوحة الصور التوضيحية املقابلة

تتناول املعلمة مع الطالبات بعض االمثلة اليت توضح بعض العبادات اليت تاج للوقوف واملشي

الواجب المنزلي

التقويم

متابعة حل أنشطة الكتاب

ﺱ

طبقي الوضع الصحي
للجسم يف الوقوف واملشي

طريقة البطاقات – فواز الحربي
اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ

صحتي
وسالمتي

الدرس

معاني الرموز
اإلرشادية

الكفاية األساسية للدرس :زيادة الحصيلة المعرفية للتلميذة عن الرموز ومدلوالتها وأهمية التقيد بها
األهداف

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

األنشطة
( كتاب الطالبة )

نشاطات التعليم والتعلم

أن تعي الطالبة أهمية الرموز

تناقش المعلمة الطالبات حول أهمية الرموز في حياتنا

 -1ما هي أهمية الرموز

في حياتها

وتطلب منهن ذكر أمثلة تبين أهمية الرموز وتفعيل

في حياتها

النشاط رقم ( )1

نشاط []1

......................

أن تفرق الطالبة بين الرموز

......................

المعروضة من حيث أشكالها
ومدلوالتها

من خالل عرض الرموز أمام الطالبات تطلب المعلمة
من الطالبات بيان الفرق بين هذه الرموز من حيث

أن تبدي الطالبة رأيها فيمن
يتجاهل التعامل مع مدلوالت

تناقش المعلمة الطالبات حول أرائهن في من يتجاهل

الرموز

التعامل مع مدلوالت الرموز وما ينتج عن ذلك من

أن تستنتج الطالبة أماكن
الرموز من خالل الصور

الطالبات أماتكن الرموز مع متابعة وتوجيه المعلمة

التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
االستكشاف
االستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

......................

أشكالها ومدلوالتها
ما رأيك فيمن يتجاهل
التعامل مع مدلوالت

استنتجي أماكن الرموز
من خالل الصور

من خالل عرض الصور أمام الطالبات تستنتج

استراتيجيات التدريس الحديثة

نشاط []3

المعروضة من حيث

 ......................الرموز

آثار سلبية تفعيل نشاط رقم ( )3

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

......................
......................

الشكل والمدلول تفعيل نشاط رقم ( )2

كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :

نشاط []2

فرقي بين الرموز

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

.................................. /

 -1أشيري إلى الجزء الناقص من الرمز وما ذا يعني ؟

...................................................................................................................................

 -2ماذا يحدث عند تجاهل الرموز التالية :

(غرفة غيار أطفال – موقف ذوي االحتياجات
الخاصة – سلم كهربائي )
(خطر االنزالق – ممنوع التدخين – مدرسة )

(دورة مياه – طفاية حريق – أعمال حفر )

متفوقة



متقن المعيار %100

متقدمة



متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

متمكنة



متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

غير مجتازة



غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة............................................ /

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

المهارات الحياتية واالسرية  3ب
معاني الرموز اإلرشادية.
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص
النتائج عبر
الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
أشكال الرموز اإلرشادية،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
معانى الرموز اإلرشادية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أشكال الرموز اإلرشادية)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.

•

التناقش الجاد حول معانى
الرموز اإلرشادية.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

صنفي أشكال
الرموز
اإلرشادية.

اذكري معانى
الرموز
اإلرشادية.

استراتيجيات الليزر
jlhl

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المهارات الحياتية واالسرية  3ب

المادة
معاني الرموز اإلرشادية
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
لماذا تستخدم الرموز اإلرشادية؟
المحتوى وفرض الدرس

مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

أن توضح التلميذة معاني معاني الرموز اإلرشادية:
كل الرموز اإلرشادية لها معان.
الرموز اإلرشادية.
أن تعدد التلميذة أنواع
الرموز اإلرشادية.

أنواع الرموز اإلرشادية:
شكل للوحة تحذيرية .
• شكل للوحة إلزامية.
• شكل للوحة إرشادية.
أهمية الرموز:
• لماذا تستخدم الرموز؟
ماذا يحدث عند تجاهل الرموز التالية:

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحى معاني الرموز
اإلرشادية.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء

عددي أنواع الرموز
اإلرشادية.

أنشطة كتاب الطالبة
 oالصف الذهني
........................
........................
 o ...............................الخرائط الذهنية
...............................
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب

طريقة االستراتيجيات بالزمن – الليزر

الموضوع
األولى :صحتي وسالمتي
الوحدة
الزمن المتوقع
الحصة
حصة
الثالث االبتدائي
الصف
الفعلي
زيادة الحصيلة المعرفية للتلميذة عن الرموز ومدلوالتها وأهمية التقيد بها.
الكفاية األساسية للدرس
عرض تقرير مبسط عن معاني ومدلوالت الرموز اإلرشادية.
المقدمة
المعينات التعليمية
أنشطة التعلم
أساليب وطرائق التدريس
األهداف
المحتوى
 .1أهمية الرموز اإلرشادية يتوقع من التلميذة في نهاية
جهاز عرض بروجكتر
الدرس أن:
في حياتنا.
تقرير عن معاني
عصف ذهني – وصف – تحليل
 .2معاني بعض الرموز
• تتحدث عن أهمية
صور لبعض الرموز
ومدلوالت الرموز
اإلرشادية.
الرموز.
وأماكنها ومعانيها
اإلرشادية
مناقشة  -تحليل
 .3األماكن التي توضع
• تكتب معاني بعض
مالحظة – تذكر – جمع
فيها الرموز.
الرموز اإلرشادية.
نماذج حقيقة لبعض
نشاط فردي داخلي
معلومات – ورقة عمل
 .4العواقب المترتبة عن
• تعدد أهم أشكال الرموز.
الرموز اإلرشادية
تجاهل الرموز.
• تستنتج أهمية االلتزام
الكتاب
بالرموز.
فيلم وثائقي يعرض مخاطر
نشاط ()1
تجاهل الرموز
طالقة – تصنيف – حوار -
قراءة بطاقات إرشادية
مناقشة
متنوعة
الغلق /بطاقات
معاني الرموز اإلرشادية

التكليفات والتعينات :حل نشاط الكتاب
المرفقات :أوراق عمل  +خريطة معرفية

المراجع :دليل المعلمة

التاريخ

اإلنترنت:

/

14 /هـ

الزمن
( )5
()10
()15
()10
( )5

التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

المهارات الحياتية
واالسرية  3ب

موضوع الدرس

معاني الرموز اإلرشادية.

ما هي استخدام الرموز اإلرشادية؟

األحد

الثالثاء

التاريخ
الحصة
الفصل

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم
⃝

أشيري إلى الجزء الناقص من الرمز
في األعلى.

حددي أشكال الرموز اإلرشادية.

تقويم ختامي

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 ⃝

تقويم قبلي

الخبرات السابقة

أقوم في بداية الدرس بعرض االفكار التي يتضمنها الدرس على التلميذات حتى تكون التلميذات على دراية
وعلم بأجزاء الدرس ,ثم أبدأ معهن بحل النشاط المبين من خالل عرض صور النشاط ,ثم االستماع
إلجابات التلميذات وتصحيح الخطأ إن وجد.
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها صور ألشكال الرموز اإلرشادية لتوضيح األشكال الهندسية التي توضع
فيها الرموز وأطلب منهن النظر إلى األشكال الموضحة بالبطاقة وتأملها للتعرف على ما يعنيه كل شكل
من األشكال الموضحة ومدلوالتها.
أعرض على التلميذات صورة النشاط مكبرة بالتدريج حتى يتسنى لكل تلميذة التركيز في الرموز اإلرشادية
الموضحة بالنشاط ومن ثمَّ
استنتاج مدلول كل رمز من هذه الرموز.
أشرح للتلميذات مضمون النشاط بحيث يقمن التلميذات باالستعانة باألقالم الملونة في رسم رمز من خالل
توصيل النقاط ومن ثمَّ
التوصل لمفهوم الرمز ومعناه وتوضيح المكان الذي يوضع فيه ,ثم أقوم بتعزيز إجابات التلميذات والتأكيد
على الصحيح منها.
أستعين بجهاز الحاسوب حيث أقوم من خالله بعرض لبرنامج البوربوينت يتضمن هذا العرض بعض من
الرموز اإلرشادية المختلفة وما يحدث عند تجاهل هذه الرموز بحيث أترك المجال للتلميذات للتحدث عن
معنى كل رمز وأهمية االلتزام بإتباعه.
أعرض على التلميذات من خالل جهاز عرض الصور مجموعة من الرموز اإلرشادية المختلفة ,ثم أطلب
منهن التعليق على كل رمز بحيث تحاول كل تلميذة أن تستنتج معنى كل رمز ومدلوله من خالل تأمله
والتعليق عليه.
أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ,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

تقويم بنائي

أن تشير التلميذة إلى الجزء الناقص من
الرمز في األعلى.
أن تحدد التلميذة أشكال الرموز اإلرشادية.
أن تكتب التلميذة معاني الرموز اإلرشادية
التالية.
أن تصل التلميذة النقاط لتكتشف الرمز ,ثم
تكتب معناه.
أن توضح التلميذة ما يحدث عند تجاهل
الرموز التالية.
أن تذكر التلميذة دالالت هذه الرموز
اإلرشادية.
أن تحترم التلميذة الرموز اإلرشادية وتعمل
على إتباعها.

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

وضحي ما يحدث عند تجاهل الرموز التالية.

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

❑أوراق نشاط

اليوم

االثنين

األربعاء

الخميس

رابط تفاعلي

اكتبي معاني الرموز اإلرشادية التالية.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
التدريبات ⃝

❑تحدث

األنشطة ⃝

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة العرضية الحديثة – الليزر
التاريخ  /اليوم
المقدمة

موضوع الدرس

الصف

الوحدة

معاني الرموز اإلرشادية

3ب ف1

األولى

الحصة

مكان تنفيذ الدرس

المجال
صحتي وسالمتي

ما هي استخدام الرموز اإلرشادية؟

رقم الهدف

المهارات

المحتوى العلمي

إستراتيجية التدريس

1

أن تحدد التلميذة
أشكال الرموز
اإلرشادية.

للرموز اإلرشادية ثالثة
أشكال
شكل للوحة تحذيرية
شكل للوحة إلزامية
شكل للوحة إرشادي

التعلم الذاتي

األصالة

2

أن تبين التلميذة
معاني الرموز
اإلرشادية التالية.

الكتاب المدرسي

التفكير الناقد

التوضيح

3

أن تذكر التلميذة
دالالت بعض
الرموز اإلرشادية.

توضع هذه الرموز
اإلرشادية للداللة على
وجود:

عمليات العلم التكاملية

التذكر

التقويم

حل أنشطة الكتاب المدرسي.

المراجع

خريطة مفاهيم – بروشور – مقالة صحفية.

نوع المهارة

أسلوب التنفيذ
عرض خريطة مفاهيم تتناول
الموضوع ،يشاهدن التلميذات
الخريطة ويتأملنها بغرض فهم
العالقات التي تربط العناصر
المكونة للخريطة بعضها البعض
وذلك بشكل فردي وذاتي حيث
تستدعي كل تلميذة خبراتها الذاتية
حول موضوع النقاش.
أعرض على التلميذات بروشور
يتحدث عن الموضوع ينتهي
بمجموعة من االفتراضات ،ثم
أكلفهن بقراءة البروشور ومن ثم
التفكير في االفتراضات بغرض
التمييز بين الحقائق واالدعاءات
من بينها.
تقسيم تلميذات الصف إلى ثالث
مجموعات متقاربة المستوى،
يقمن بقراءة سريعة للمقالة
الصحفية وصياغة معلوماتها بشكل
مرتب ومن ثم التناقش حولها
بغرض التوصل لفكرة محددة.

االستراتيجيات

النشاط
رقمه

نوعه

خريطة مفاهيم

كتاب الطالبة

بروشور

كتاب الطالبة

مقالة صحفية تناقش
موضوع الهدف

كتاب الطالبة

زمنه

الطريقة العرضية باالستراتيجيات

الوحدة

اليوم

التاريخ

الفصل

الموضوع

الحصة

كيف أتصرف إذا خرجت
أمي من المنزل

األولى :صحتي وسالمتي

األهداف

المحتوى

االستراتيجية

في نهاية الدرس يتوقع من
التلميذة أن:
•  -1أن تعدد الطالبة
أسباب خروج األم من
المنزل
•  -2أن تبين الطالبة
التصرف السليم
•  -3أن تذكر الطالبة
نتيجة التصرف السليم
•  -4أن تصف الطالبة
التصرف الخاطئ
•  -5أن توضح الطالبة
نتيجة التصرف الخاطئ

توضح المعلمة أن هناك أسباب عديدة تستدعي خروج األم
من المنزل مثل  :الذهاب إلى العمل والتسوق وزيارة
األقارب والذهاب إلى المستشفى وغيرها وأحيانا كثيرة ال
تستطيع اصطحاب األطفال
توضح المعلمة للطالبات أن هناك تصرفات يجب عليهن
فعلها عند غياب األم عن المنزل مثل تنفيذ توجيهات الكبار
واالهتمام باإلخوة الصغار واللعب الهادئ المفيد وممارسة
الهوايات المفضلة وكتاب الواجبات ............
عند االلتزام بالتصرفات السليمة ننال رضا الوالدين
ونشارك األسرة في تحمل المسؤولية
تطلب المعلمة من الطالبات ذكر بعض التصرفات الخاطئة
مثل  :الخروج إلى الشارع والعبث في المنزل وإثارة
الفوضى وإبالغ الغرباء بغياب األم واللعب باألدوات
الخطرة .................
للتصرف الخاطئ نتائج سيئة مثل التعرض للخطر
والخصام بين اإلخوة وغضب الوالدين وتلف أثاث المنزل
تفعيل نشاط رقم 1

خرائط مفاهيم
التعلم التعاوني
التعلم الذاتي

المهارة

الوسائل
•
•

الوصف
االستنتاج
المرونة
التلخيص

•
•

•

سبورة
وبرية
لوحات
إرشادية
حاسب آلي
جهاز
عارض
شفافيات
صور
ملونة

التقويم

•
•
•
•
•

عددي أسباب خروج
األم من المنزل ؟
بيني التصرف السليم
؟
اذكري نتيجة
التصرف السليم ؟
صفي التصرف
الخاطئ ؟
وضحي نتيجة
التصرف الخاطئ ؟

الطريقة العرضية بالزمن – الليزر
الوحدة:
األولى (صحتي وسالمتي)

موضوع الدرس:

اليوم والتاريخ

معاني الرموز اإلرشادية

الحصة

الفصل

الكفاية الرئيسية للدرس -:اكتساب مهارات التعامل مع الرموز اإلرشادية
 فهم مدلوالت الرموز اإلرشادية.عُالِمِ
َسُتُ َردُلوَ عَِلُى َ
سيَرَى اَّللَُ عَمَلَكُُمْ وَرَسُُولُ ُ وَالْمُمْمِنُُوََ و َ
الهدف الديني :قال تعالى " :وَقُلِ اعْمَلُوا َف َ
الْغَيْبِ وَالشَلها َدةِ َفيُ َنبُُِئكُمْ بِمَا كُ ْنتُمْ تَعْمَلُوََ"

المحتوى

•
•
•
•

األهداف
تحدد أشكال الرموز كل الرموز اإلرشادية لها
معاَ.
اإلرشادية.
تكتب معاني الرموز أرى كثيراً من الرموز
اإلرشادية في أماكن
اإلرشادية التالية.
مختلفة ،وأعرف معناها.
توضح ما يحدث
للرموز اإلرشادية ثالثة
عند تجاهل الرموز
أشكال
التالية.
ماذا يحدث عند تجاهل
تذكر دالالت هذه
الرموز التالية:
الرموز اإلرشادية.
توضع هذه الرموز

األنشطة

االستنتاج
التوضيح
كتاب الطالبة

التذكر

األسلوب والطريقة
التعلم التعاوني
التعلم باالكتشاف

•
•
•
•
•

اإلرشادية للداللة على
وجود:

الخاتمة (غلق الدرس)

المهارة

الوسائل

عر

سُُُُُُُُبورة •
وبرية
لوحُُُُُُُُات •
عرشادية
حاسب آلي •
جهُُُُُُُُُُاز
عُُُُُُُار
•
شفافيات
صُُُُُُُُُُور
ملونة

بور بوينت يوضح معانى الرموز اإلرشادية 5د.

التقويم
حددي أشكال
الرموز اإلرشادية.
اكتبي معاني
الرموز اإلرشادية
التالية.
وضحي ما يحدث
عند تجاهل الرموز
التالية.
اذكري دالالت هذه
الرموز اإلرشادية.

الزمن
10د
10د
10د
10د

طريقة مدارس األبناء – الليزر
الوحدة
الموضوع
 نظري

الحصة
الفصل
التاريخ

صحتي وسالمتي.
معاني الرموز اإلرشادية.
 عملي

المقدمة
 سؤال محوري عن الدرس السابق

 اختبار مفاجئ

 قصة

عناصر الدرس
•
•
•
•
•
•
•
•

مفهوم الرمز.
أهمية الرموز اإلرشادية في حياتنا.
عرض مجموعة متنوعة من الرموز.
توضيح األشكال الهندسية التي توضع فيها الرموز.
معاني بعض الرموز اإلرشادية.
األماكن التي توضع فيها الرموز.
العواقب المترتبة عن تجاهل الرموز.
احترام الرموز اإلرشادية والتقيد بها.

 أسئلة استفهامية

•
•
•

األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة مفهوم الرمز.
أن تتحدث التلميذة عن أهمية الرموز.
أن تعدد التلميذة أهم أشكال الرموز.

•

أن تسمي التلميذة األشكال الهندسية التي توضع فيها الرموز.

•
•
•
•

أن تكتب التلميذة معاني بعض الرموز اإلرشادية.
أن تستنتج التلميذة أهمية االلتزام بالرموز.
أن تفسر التلميذة النتائج المترتبة على تجاهل الرموز.
أن تبتكر التلميذة رمز إرشادي من خيالها.

طريقة التدريس

•
•
•
•
•
•
•
•

اذكري مفهوم الرمز.
تحدثي عن أهمية الرموز.
عددي أهم أشكال الرموز.
سمي األشكال الهندسية التي توضع فيها الرموز.
اكتبي معاني بعض الرموز اإلرشادية.
استنتجي أهمية االلتزام بالرموز.
فسري النتائج المترتبة على تجاهل الرموز.
ابتكري رمز إرشادي من خيالها.

تقويم الهدف

وسيلة الهدف

رقم الهدف

االستنتاج

المناقشة

االستكشاف

االستقصاء

حل المشكالت

التعلم الذاتي

تعلم تعاوني

تمثيل ادوار

تعليم فردي

أخرى تذكر

الكتاب المدرسي

لوحة  -مجسم

ورقة عمل

فلم تعليمي

شرائح شفافة

صور

حاسب آلي

أدوات وعينات

مراجع علمية

أخرى تذكر

سؤال مباشر

تطبيق فردي

المالحظة

واجب منزلي

الواجب المنزلي  :تحدثي عن أهمية الرموز.

التقويم

أخرى تذكر

1
2
3
4
5
6
7
8

 اخرى ... ........................................................................... :

مسرد اليزر 1

عنوان الوحدة :الوحدة األولى :صحتي وسالمتي

الحصة

المكون

الهدف

األولى

معاني الرموز
اإلرشادية
معاني الرموز
اإلرشادية
معاني الرموز
اإلرشادية

تفرق بين معاني
الرموز اإلرشادية.
تفرق بين معاني
الرموز اإلرشادية.

الثانية
الثالثة

حل التدريبات

المهارة
التصنيف
التصنيف
حل المشكالت

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات

أداة التقويم

مهارة تفكير

كتاب الطالبة

أوراق قياس

مهارة تفكير

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

أوراق قياس

طريقة مسرد الليزر 2

األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الوحدة األولى :صحتي وسالمتي
عدد
إستراتيجية التدريس
الهدف
الحصص

معاني الرموز
اإلرشادية

تفرق بين معاني
الرموز
اإلرشادية.

حصة

معاني الرموز
اإلرشادية

معاني الرموز
اإلرشادية

مهارة تفكير

اإلجراءات
واألنشطة
كتاب الطالبة

تفرق بين معاني
الرموز
اإلرشادية.

حصة

مهارة تفكير

كتاب الطالبة

حل التدريبات

حصة

التعلم الذاتي

كتاب الطالبة

أداة
التقويم
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

الطريقة البنائية – وسائل
المادة

المهارات الحياتية واالسرية

اليـوم

الثالث االبتدائي

موضوع الدرس

معاني الرموز اإلرشادية.

التاريخ

التمهيد

ما هي استخدام الرموز اإلرشادية؟

الحصة

إستراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

 .أن تشير التلميذة إلى
الجزء الناقص من
.الرمز في األعلى
أن تحدد التلميذة أشكال
.الرموز اإلرشادية
أن تكتب التلميذة معاني
الرموز اإلرشادية
.التالية
أن تصل التلميذة النقاط
لتكتشف الرمز ,ثم تكتب
.معناه
أن توضح التلميذة ما
يحدث عند تجاهل
.الرموز التالية
أن تذكر التلميذة دالالت
.هذه الرموز اإلرشادية
أن تحل التلميذة ورقة
.العمل الخاصة بالدرس
أن تحترم التلميذة
الرموز اإلرشادية
.وتعمل على إتباعها
الواجب

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
المحتوى التعليمي

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعا
ء

الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.
الوسائل المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

معاني الرموز اإلرشادية

أشيري إلى الجزء الناقص من الرمز في األعلى ،وماذا يعني؟

▪ كل الرموز اإلرشادية لها معان.
أرى كثيراً من الرموز اإلرشادية في أماكن مختلفة ،وأعرف معناها.
للرموز اإلرشادية ثالثة أشكال
شكل للوحة تحذيرية

درج كهربائي
.........

شكل للوحة إلزامية
•

شكل للوحة إرشادي

اكتبي معاني الرموز اإلرشادية التالية:

.........

.......

........
تدوير
ماذا يحدث عند تجاهل الرموز التالية:
توضع هذه الرموز اإلرشادية للداللة على وجود:

أقوم في بداية الدرس بعرض االفكار التي يتضمنها الدرس على التلميذات حتى
تكون التلميذات على دراية وعلم بأجزاء الدرس ,ثم أبدأ معهن بحل النشاط
المبين من خالل عرض صور النشاط ,ثم االستماع إلجابات التلميذات وتصحيح
الخطأ إن وجد.
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها صور ألشكال الرموز اإلرشادية لتوضيح
األشكال الهندسية التي توضع فيها الرموز وأطلب منهن النظر إلى األشكال
الموضحة بالبطاقة وتأملها للتعرف على ما يعنيه كل شكل من األشكال الموضحة
ومدلوالتها.
أعرض على التلميذات صورة النشاط مكبرة بالتدريج حتى يتسنى لكل تلميذة
التركيز في الرموز اإلرشادية الموضحة بالنشاط ومن ثَمَ
استنتاج مدلول كل رمز من هذه الرموز.
أشرح للتلميذات مضمون النشاط بحيث يقمن التلميذات باالستعانة باألقالم
الملونة في رسم رمز من خالل توصيل النقاط ومن ثَمَ
التوصل لمفهوم الرمز ومعناه وتوضيح المكان الذي يوضع فيه ,ثم أقوم بتعزيز
إجابات التلميذات والتأكيد على الصحيح منها.
أستعين بجهاز الحاسوب حيث أقوم من خالله بعرض لبرنامج البوربوينت
يتضمن هذا العرض بعض من الرموز اإلرشادية المختلفة وما يحدث عند تجاهل
هذه الرموز بحيث أترك المجال للتلميذات للتحدث عن معنى كل رمز وأهمية
االلتزام بإتباعه.
أعرض على التلميذات من خالل جهاز عرض الصور مجموعة من الرموز
اإلرشادية المختلفة ,ثم أطلب منهن التعليق على كل رمز بحيث تحاول كل تلميذة
أن تستنتج معنى كل رمز ومدلوله من خالل تأمله والتعليق عليه.
أقوم بتوزيع ورق العمل على التلميذات ,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.

حددي أشكال الرموز اإلرشادية.

 .أشيري إلى الجزء
الناقص من الرمز في
.األعلى
حددي أشكال الرموز
.اإلرشادية
اكتبي معاني الرموز
.اإلرشادية التالية
صلي النقاط لتكتشفي
.الرمز ,ثم اكتبي معناه
وضحي ما يحدث عند
.تجاهل الرموز التالية
اذكري دالالت هذه
.الرموز اإلرشادية
حلي ورقة العمل
.الخاصة بالدرس

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :المهارات الحياتية
واالسرية
األسبوع/اليوم

الصف :الثالث االبتدائي

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

تدريبات

-8التقويم (

)

معاني الرموز اإلرشادية.

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
أن تشير التلميذة إلى الجزء
الناقص من الرمز في األعلى.
أن تحدد التلميذة أشكال
الرموز اإلرشادية.
أن تكتب التلميذة معاني
الرموز اإلرشادية التالية.
أن تصل التلميذة النقاط
لتكتشف الرمز ,ثم تكتب
معناه.
أن توضح التلميذة ما يحدث
عند تجاهل الرموز التالية.
أن تذكر التلميذة دالالت هذه
الرموز اإلرشادية.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تحترم التلميذة الرموز
اإلرشادية وتعمل على إتباعها.

أن تضع التلميذة رقم الرمز
في المكان المناسب له.
أن تختار التلميذة المعنى
الصحيح لكل رمز.
أن تتبع التلميذة مدلوالت
الرموز اإلرشادية وتحترمها.

استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهن
ي
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

أشيري إلى الجزء الناقص من
الرمز في األعلى.
حددي أشكال الرموز
اإلرشادية.
اكتبي معاني الرموز اإلرشادية
التالية.
صلي النقاط لتكتشفي الرمز ,ثم
اكتبي معناه.
وضحي ما يحدث عند تجاهل
الرموز التالية.
اذكري دالالت هذه الرموز
اإلرشادية.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

ضعي رقم الرمز في المكان
المناسب له.
اختاري المعنى الصحيح لكل
رمز.

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

المــــادة

الثالث ابتدائي

تربية اسرية

اليـوم

االثنين

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

الدرس

صحتي وسالمتي

ملخص الوحدة

(الرموز اإلرشادية وضعت للداللة على شيء معين ،واحترام الرموز اإلرشادية والتقيد بها
أمر ضروري ،حيث أن هذه الرموز اإلرشادية موحدة في جميع بلدان العالم).

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تفرق بين معاني الرموز اإلرشادية المعروضة .
❖ تشرح بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
❖ تطبق الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي .
❖ تطبق الطريقة الصحيحة لحمل األشياء المعروضة أمامها .
❖ تشكر هللا على نعمة الكهرباء .
❖ تميز األوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مفيدة أو ضارة .
❖ تفسر بأسلوبها عبارة الوقاية خير من العالج .
❖ تصف بعض قواعد السالمة التي تراعي عند السباحة .

الفكرة الكبرى :سنتعلم في هذه الوحدة على الصحة والسالمة .
ستفهم المتعلمات :
❖ معاني الرموز اإلرشادية .
❖ بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
❖ الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي .
❖ الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .
❖ أخطار األسالك الكهربائية .
❖ األوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مفيدة أو ضارة .
❖ بعض قواعد السالمة التي تراعي عند السباحة .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:

السؤال األول  :ما بعض قواعد السالمة التي تراعي عند
السباحة ؟
السؤال الثاني :ما مبادئ السالمة عند استخدام الدواء؟
 السؤال الثالث  :أذكر أخطار األسالك الكهربائية .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :




معاني الرموز اإلرشادية .
بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي .
الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .

أخطار األسالك الكهربائية .
األوقااات التااي تكااون فيهااا أشااعة الشاامس مفياادة أو 

ضارة.
بعض قواعد السالمة التي تراعي عند السباحة .


بيان معاني الرموز اإلرشادية .
ذكر بعض مبادئ السالمة عند استخدام الدواء .
معرفة الوضع الصحي للجسم في الوقوف والمشي
.
توضيح الطريقة الصحيحة لحمل األشياء .
ذكر أخطار األسالك الكهربائية .
بيان األوقات التي تكون فيها أشعة الشمس مفيدة
أو ضارة.
توضيح بعض قواعد السالمة التي تراعي عند

السباحة .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .

المحكات
الرئيسية :
* تحقيق
المهمات
درجات متقدمة
األدائية :
في االختبارات
*عمل
.
أبحاث من
االنترنت عن * القدرة على
حمل األشياء حل أسئلة
التدريبات
بطريقة
بالكتاب
صحيحة .
*أن تحضر المدرسي .
* يتم من خالل
الطالبات
قصة توضح جدول المتابعة
المعد ( مبتدئ
الزكام .
 نام – كفء– متميز ) .

✓
✓

أدلة أخرى :
من خالل األدلة
التالية :
نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات طويلة
 التذكيراألكاديمي –
المفكرات -
األسئلة الفجائية
 تقويم األقران– المطويات -
ملف اإلنجاز .

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة
بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتاب لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس
المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد التعرف على مضمون
الوحدة  ،أطلب من الطالبات توضيح معاني الرموز اإلرشادية .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن السالمة في تناول الدواء  ،أطلب من
الطالبات قراءة العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة
منهن لتحديد السالمة في تناول الدواء مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أخطار التعرض ألشعة الشمس  ،اطلب من الطالبات
قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي
وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن أخطار التعرض ألشعة الشمس .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الزكام ويتم ذلك من خالل االستعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن األسالك الكهربائية مع توضيح
الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
* المناقشة والحوار.

تعاوني – طريقة

* كتابة البحث .

ألقاءيه– تعلم نشط

* عمل مطوية .

– حوار ومناقشة

* كتابة قصة.

– تفكير ناقد

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* حل أوراق العمل.

* التعزيز

* المشاركة في رسم خرائط

المناسب

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

* تقسيم

* جمع المعلومات

المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية

وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

اسم الوحدة

صحتي وسالمتي

مهمتك :

الصف

الثالث ابتدائي

تتمثل مهمتك في :
 -1قصة يراعى فيها ما درس من
مهارات بالوحدة .
 -2عمل مطوية .

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

ها

الهدف

د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية

أنت  :كاتب .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

المهمة األدائية :

المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق
الفائدة والمتعة للقارئ .

ا

الناتج
واألداء
والغرض

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .

ع

معايير
ومحكات
النجاح

❖ اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

معاني الرموز اإلرشادية
السالمة في تناول الدواء
القامة الصحيحة
حمل األشياء بطريقة صحيحة
السالمة عند استخدام الكهرباء
السالمة من اشعة الشمس
السالمة اثناء السباحة

اليوم

التاريخ
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها

الحصة

الفصل

التوقيع

أسعار مادة المهارات المهارات الحياتية واألسرية للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

