مادة المهارات الحياتية واالسرية
الصف الرابع االبتدائي

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

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس
التهيئة واالستعداد
نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام
سالمة العينين واالذنين
سالمة العينين واالذنين
العناية بالفم واألسنان
غرفتي
ملبسي ( المالبس المدرسية )
ملبسي (المالبس الداخلية)
( الجوارب والحذاء )
الخضروات
الفواكه
مراجعة عامة
االختبارات

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

معلم/ة المادة:

المشرف/ة التربوي/ة:

مدير/ة المدرسة:

المفاهيم
الرئيسة
النظافة
االستحمام

الخطر
السالمة

السبب والنتيجة
عدم االستحمام
لفترة طويلة

سيكون مظهري
قبيح

االستحمام المنتظم
وعند الحاجة

سيكون مظهري
حسن ونظيف

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 4أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

صحتي وسالمتي

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الثالث

الحصة
إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

• أن تشكر الطالبة هللا على نعمة البصر
• أن توضح الطالبة كيفية العناية ابلعني
⃝

• أن تعدد الطالبة العادات احلسنة اليت حتافظ على سالمة
العينني
• أن تذكر الطالبة كيفة محاية العينني من األخطار
سلمة العينني
واألذنني

• أن توضح الطالبة أمهية زايرة طبيب العيون
• أن حترص الطالبة على سالمة عينيها

نماذج حسية

⃝ √ البرجكتر

✓ من أنا  +العمل
الجماعي  +األلعاب

⃝

أقالم ملونة
⃝

واإللغاز

• أن تعدد الطالبة العادات السيئة اليت تؤذي األذن
• أن تبني الطالبة كيف حتافظ على سالمة األذن

• أن تبتكر الطالبة طرقا تنبه األصم على وجود من
يطرق الباب

⃝√

صور

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ السبورة

• أن تقدر الطالبة نعمة السمع

• أن توضح املعلمة كيفية تنظيف األذن

⃝ √ االختبارات الشفوية

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

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

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي
سالمة العينين واألذنين

عنوان الدرس
استراتيجية التدريس
الخبرات السابقة

التهيئة:

ثانيا  :سالمة األذنين

الهدف العام

المادة

الصف

معرفة أهمية الحرص على سالمة األذنين

اسرية

4ب

الفصل

الحصة

التاريخ

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

 /2كيفية تنظيف األذن

 /1العادات السيئة التي تؤذي األذن

 / 3كيف تحافظين على سالمة األذن

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
أبدأ درسي بتمهيد بسيط ثم استنتج عنوان الدرس عن طريق الحوار والمناقشة .

نشاطات التعليم والتعلم

اهداف التعلم
أن تقدر الطالبة نعمة السمع

تعرض المعلمة على الطالبات الصور التي تحكي قصة سارة وتوضح لهن أهمية

أن توضح المعلمة كيفية تنظيف األذن

تسأل المعلمة الطالبات عن كيفية تنظيف األذن وتوضح لهن أن الوضوء الصحيح

أن تعدد الطالبة العادات السيئة التي تؤذي األذن
أن تبين الطالبة كيف تحافظ على سالمة األذن
أن تبتكر الطالبة طرقا تنبه األصم على وجود من

يطرق الباب

حاسة السمع

يساعد على سالمة األذن كما أن تجفيف األذن بعد االستحمام يحافظ عليها

الوسائل التعليمية

التقويم

الكتاب  +الصور  +البور

تقويم ذاتي

الكتاب  +الصور  +البور

من خالل تفعيل النشاط رقم ( )3توضح المعلمة للطالبات أن هناك عادات سيئة قد

تؤدي إلى ضعف السمع مثل :

 سماع المذياع عن طريق سماعة األذن -رفع صوت التلفاز

عددي العادات السيئة التي
الكتاب  +الصور  +البور

 -الصراخ في األذن بقوة

يكون ذلك من خالل :

 -سماع كالم الطبيب

 -الحرص على نظافة األذن

 -الحرص على زيارة الطبيب عند الشعور باأللم

كيف تنظف األذن ؟

الكتاب  +الصور  +البور

تؤذي األذن

كيف تحافظين على سالمة
األذن

 -الدعاء إلى هللا أن يديم علينا نعمة السمع

من خالل تفعيل النشاط رقم (  )4تتناقش المعلمة مع الطالبات حول طرق جديدة

مبتكرة تنبه األصم على وجود من يطرق الباب

الكتاب  +الصور  +البور

ابتكري طرقا تنبه األصم

على وجود من يطرق الباب
الواجب المنزلي

وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

العنوان

مى ى؟ ى
ماى أهميةىنظافةىاجلس ى

يى
صحتيىوسالمت ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تفسر أهمية المحافظة على نظافة الجسم.
❖ تعدد بعض طرائق السالمة أثناء االستحمام.
❖ تصمم بطاقة إرشادية تحث على نظافة الجسم.
❖ تَشرح بعض اإلرشادات الهامة للمحافظة على سالمة عينيها.
❖ تنظف أذنيها بشكل سليم.
❖ ترتب خطوات تنظيف األسنان بطريقة صحيحة.
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرررة الكبرررى :سررنتعلم فرره هررذه الوحرردة الصررحة
والسالمة .
ستفهم المتعلمات :
السؤال األول  :بيني طرائق السالمة أثناء االستحمام .
❖ أهمية المحافظة على نظافة الجسم.
السؤال الثاني  :ما فوائد األسنان ؟
❖ بعض طرائق السالمة أثناء االستحمام.
❖ بعض اإلرشادات الهامة للمحافظة على سالمة
السؤال الثالث  :أذكر أدوات االستحمام .
العينين .
❖ تنظيف األذن بطريقة سليمة .
❖ خطوات تنظيف األسنان بطريقة صحيحة.
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
 بيان أهمية المحافظة على نظافة الجسم.
• أهمية المحافظة على نظافة الجسم.
 ذكر بعض طرائق السالمة أثناء االستحمام.
• بعض طرائق السالمة أثناء االستحمام.
• بعض اإلرشرادات الهامرة للمحافظرة علرى سرالمة  ذكر بعض اإلرشادات الهامة للمحافظة على سالمة
العينين .
العينين .
 توضيح كيفية تنظيف األذن بطريقة سليمة .
• تنظيف األذن بطريقة سليمة .
 ذكر خطوات تنظيف األسنان بطريقة صحيحة.
• خطوات تنظيف األسنان بطريقة صحيحة.
ستقوم المعلمة بما يأته :
ستقوم المتعلمات بما يأته :
 المناقشة والحوار .
• تقدم التمهيد .
 كتابة البحث .
• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاونه – طريقة
 عمل مطوية .
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
 كتابة قصة.
• قراءة نموذجية للنصوص .
 تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
• التعزيز المناسب
 حل أوراق العمل .
• تقسيم المجموعات.
 المشاركة فه رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم • .إعداد أورق العمل.
 جمع المعلومات .
• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عنىنظافة الجسم .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح سالمة األذنين .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة فه االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسه .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمه – 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 األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التره
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبررة التعليميرة المرراد إكسرابها للطالبرات بترتيرب الكتراب لهرا بقصرد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهه كالتاله :
من خالل العمل على شركل مجموعرات تعاونيرة وبعرد التعررف علرى مضرمون الوحردة  ،أطلرب مرن
الطالبات توضيح نظافة الجسم .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عرن سرالمة العينرين  ،أطلرب مرن الطالبرات قرراءة العررض جيردا
ومناقشة المعلومات الته وردت فيه فه محاولة مرنهن لتحديرد كيفيرة سرالمة العينرين مرع توضريح
الهدف منه ومبرراته.
أقرردم للطالبررات مطويررة عررن كيفيررة العنايررة بررالفم واألسررنان  ،اطلررب مررن الطالبررات قررراءة المطويررة
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات الته وردت بها من خالل استيعاب العالقات برين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن كيفية العناية بالفم واألسنان .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن سالمة األذنين ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنرت
أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقردم الطالبرات المعلومرات فره شركل مقرال كتيرب صريير ال يزيرد عرن
عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصريرة عرن نظافرة الجسرم مرع توضريح الهردف مرن كتابرة المقالرة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاته للطالبات فه تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح العناية
بالفم واألسنان

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

فه الموعد المحدد

فه الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المررهمة األدائيررة )
اسم الوحدة  :صحته وسالمته
الصف  :الرابع االبتدائه
تتمثل مهمتك فه كتابة مقالة عن نظافة الجسم عن :
( نظافة الجسم – إرشادات تحث على نظافة الجسم )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
هر 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 العلمه .
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 )

❖ نظافة الجسم
والسالمة أثناء
االستحمام
❖ سالمة العينين
واألذنين
❖ العناية بالفم
واألسنان

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة البطاقات – فواز الحربي

اليوم

الصف

التاريخ

الحصة

المالحظات

الوحدة

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

صحتي
وسالمتي

الكفاية األساسية للدرس:

أن تحدد الطالبة ماذا ينتج عن عدم
االستحمام

تبين المعلمة للطالبات أنه في حالة عدم االستحمام يكون
اإلنسان سيئ المظهر وتتكاثر الجراثيم على الجسم بسبب
العرق واألوساخ وتفعيل النشاط رقم ( )1

أن تصف الطالبة طريقة االستحمام
السليمة

تعرض المعلمة على الطالبات الصور الموضحة لخطوات
االستحمام بأرقاامها ثم تطلب منهن وضع الرقم المناسب
أمام كل خطوة من خطوات االستحمام -مجموعة الصور
ص 12

أن تستنتج الطالبة فوائد االستحمام
وأضراره

من خالل تفعيل النشاط رقم (  )2تناقش المعلمة مع
الطالبات فوائد االستحمام وأضراره

أن تتعرف الطالبة على أهم
األخطار أثناء االستحمام

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

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..................... :

استنتجي الطالبة فوائد
االستحمام وأضراره

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

بيني أهمية تقليم األظافر كلما
طالت

نشاط []4

 ......................وضحي الطالبة أهمية
 ......................االستحمام
نشاط []5

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

صفي طريقة االستحمام

نشاط []3

تتعرف الطالبة على أخطار ما بعد االستحمام وسبل الحذر منها
كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :

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

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

تناقش المعلمة الطالبات حول فوائد االستحمام للجسم من حيث
التخلص من األوساخ المتراكمة وروائح العرق والتخلص م
بعض اآلالم

استراتيجيات التدريس الحديثة

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

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

تبين المعلمة للطالبات أن من أهم األخطار إثناء االستحمام
(االنزالق على أرضية الحمام –التعرض للماء الساخن ) وتناقش
معهم تفادي مسبباتهم وتفعيل نشاط ()54-

تحذر الطالبة من أخطار ما بعد
االستحمام

نشاط []1

حددي ماذا ينتج عن عدم
االستحمام

نشاط []2

من خالل تفعيل النشاط رقم (  ) 3تتعرف الطالبات
أن تبين الطالبة أهمية تقليم األظافر بمساعدة المعلمة على أهمية تقليم األظافر كلما طالت حتى
كلما طالت
ال تتجمع األوساخ تحتها
أن توضح الطالبة أهمية االستحمام

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

األنشطة
( كتاب الطالبة )

األهداف

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...................... :

نظافة الجسم والسالمة
اثناء االستحمام

معرفة أهمية الحرص على نظافة الجسم

نشاطات التعليم والتعلم

التهيئة

الدرس

o
o
o
o
o
o

......................
......................
نشاط []6

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

ماأخطار ما بعد االستحمام

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخر ى...................... :

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

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

ما أهم األخطار أثناء
االستحمام؟

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 .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

طريقة المسرد – فواز الحربي

صحتي وسالمتي

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

الهدف ( المحتوى )

األسبوع

المهارة
• التعرررف علررى

 الحوار

 االستنتاج

أثنر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

االستحمام

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

• أن تستنتج الطالبة فوائد االستحمام وأضراره

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

• أن تبني الطالبة أمهية تقليم األظافر كلما طالت

 صحائف األعمال

 االستكشاف

• أن توضح الطالبة أمهية االستحمام

 فكر-زاوج-شارك

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

• أن حتدد الطالبة ماذا ينتج عن عدم االستحمام

أثناء

االستحمام

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

والس ر ر ر ر ر ر ر مة

والسالمة

2

 حل المشكالت

نظافة اجلسررم

نظافة اجلسم

التاريخ

• أن تصف الطالبة طريقة االستحمام السليمة

• أن تتعرف الطالبة على أهم األخطار أثناء االستحمام

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة

مهارات التفكير

• حتذر الطالبة من أخطار ما بعد االستحمام

المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح ......... 

 بوربوينت
 رسوم

 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

طريقة الوحدات فواز الحربي
صحتي وسالمتي

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

األسرية

الرابع 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 )

كتاب الطالبة واإلجراءات

توضح الطالبة منهج اإلسالم حلفظ الصحة
تبني الطالبة شرط صحة الصالة
حتدد الطالبة ماذا ينتج عن عدم االستحمام
تبني الطالبة مفهوم السالمة اثناء االستحمام
حتدد الطالبة االخطار اثناء االستحمام

تعدد الطالبة أسباب االنزالق يف احلمام

الدرس األول  :نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام
أعرض على الطالبات صور للصالة من خالل ذلك يتعرف الطالبات على منهج اإلسالم حلفظ الصحة
تشرح املعلمة للطالبات أن اإلسالم جعل الوضوء شرطا لصحة الصالة
تبني املعلمة للطالبات أنه يف حالة عدم االستحمام يكون اإلنسان سيئ املظهر وتتكاثر اجلراثيم على اجلسم بسبب العرق واألوساخ
أوزع ورقة عمل رقم(  )2مث استنتج من الطالبات التعريف مبفهومهن وبعد ذلك أبني هلن التعريف الصحيح
حتدد املعلمة للطالبات االخطار اثناء االستحمام
تعدد املعلمة للطالبات أسباب االنزالق يف االستحمام
تذكر املعلمة للطالبات االخطار احملتملة احلدوث عند استخدام املاء الساخن
توضح املعلمة للطالبات االخطار اليت حتدث ما بعد االستخدام

تذكر الطالبة االخطار احملتملة احلدوث عند

استخدام املاء الساخن

أن تشكر الطالبة هللا على نعمة البصر

أن توضح الطالبة كيفية العناية ابلعني

أن تذكر الطالبة كيفة محاية العينني من األخطار

الدرس الثاني  :سالمة العينين واالذنين
من خالل عرض اآلايت اليت تتحدث عن نعمة البصر أبني للطالبات أمهية احلرص على شكر هللا على نعمة البصر
تبني املعلمة للطالبات أن التغذية السليمة اجليدة تزيد من صحة الشعر
تذكر املعلمة للطالبات أنه حلماية العينني من األخطار جيب مراعاة ما يلي
 -عدم دعك العينني بشدة

 -عدم اللعب ابأللعاب النارية

التقويم

ﺱ وضحي منهج اإلسالم حلفظ األسرة
ﺱ بيين شرط صحة الصالة
ﺱ ح د د د ددددن م د د د دداذا ين د د د ددتج ع د د د ددن ع د د د دددم
االستحمام.

ﺱ بيين مفهوم السالمة اثناء االستحمام
ﺱ حددن االخطار اثناء االستحمام
ﺱ عددن أسباب االنزالق يف احلمام
ﺱ اذكدرن االخطددار احملتملددة احلدددوث عنددد
استخدام املاء الساخن

ﺱ وض ددحي االخط ددار ال دديت حت دددث م ددا بع ددد
االستخدام
ﺱ تقومي ذايت
ﺱ وضحي كيفية العناية ابلعني

 عدم الركض مع محل أدوات حادة  -عدم لبس النظارات الشمسية الرديئةأن تعدد الطالبة العادات احلسنة اليت حتافظ على

سالمة العينني

هناك العديد من العادات احلسنة اليت تساعد يف احملافظة على سالمة العينني مثل :
 -تناول األغذية اليت حتتون على فيتامني ( أ )

أن تقدر الطالبة نعمة السمع
أن تعدد الطالبة العادات السيئة اليت تؤذن األذن
أن توضح املعلمة كيفية تنظيف األذن
أن تبني الطالبة كيف حتافظ على سالمة األذن

من خالل توزيع ورقة العمل على الطالبات تتعرف الطالبات على أمهية زايرة طبيب العيون

ﺱ وضحي أمهية زايرة طبيب العيون

توضح املعلمة للطالبات أن هناك عادات سيئة قد تؤدن إىل ضعف السمع مثل :

ﺱ تقومي ذايت

تعرض املعلمة على الطالبات الصور اليت حتكي قصة سارة وتوضح هلن أمهية حاسة السمع
 -مساع املذايع عن طريق مساعة األذن

 -الصراخ يف األذن بقوة

 -رفع صوت التلفاز

تسأل املعلمة الطالبات عن كيفية تنظيف األذن وتوضح هلن أن الوضوء الصحيح يسدداعد علددى سددالمة األذن كمددا أن نفيددف األذن بعددد
االستحمام حيافظ عليها
يكون ذلك من خالل :
 -مساع كالم الطبيب

 -احلرص على نظافة األذن

 -احلرص على زايرة الطبيب عند الشعور ابألمل

 الدعاء إىل هللا أن يدمي علينا نعمة السمعالدرس الثالث  :العناية بالفم واألسنان

أن توضح الطالبة ما هي فوائد األسنان

أن تعدد الطالبة العادات احلسنة اليت تزيد من

صحة األسنان

أن حتدد الطالبة العادات السيئة اليت تؤثر على

صحة األسنان

أن تبني الطالبة كيفية تنظيف األسنان

أن تذكر الطالبة بعض األفكار البسيطة للمحافظة
على األسنان

توضح املعلمة للطالبات أن كل عضو يف جسددم اإلنسددان إ ددا هددو نعمددة مددن هللا نددا علينددا فامددال االبتسددامة يتددأثر مبظهددر األسددنان كمددا أن
الغذاء املتوازن أساسي لنمو األسنان سليمة وذلك ألن لألسنان فوائد وهي  - :تقطيع الطعام وطحنه
 نطق احلروف نطقا سليمامن خددالل عددرض البددور بوينددل ومددن خددالل اجلددوع إىل الشددبكة العنكبوتيددة تتعددرف الطالبددات علددى العددادات احلسددنة الدديت تزيددد مددن صددحة
األسنان
من خالل احلوار واملناقشة تتوصل الطالبات إىل العادات السيئة اليت تؤثر على صحة األسنان
تتناول املعلمة مع الطالبات من خالل الشح والتطبيق كيفية تنظيف األسنان

أن توضح الطالبة ما هى األسس األولية للوقاية من توضح املعلمة للطالبات بعض النصائح للمحافظة على األسنان مثل  - :استخدام العلك قليل السكر .......................

التسوس .

الواجب المنزلي

ﺱ ع ددددن الع ددادات احلس ددنة ال دديت حتد ددافظ
على سالمة العينني

 -النوم الكايف  -اإلضاءة اجليدة  -االبتعاد عن أماكن الغبار

أن توضح الطالبة أمهية زايرة طبيب العيون

ﺱ اذكرن كيفة محاية العينني من األخطار

متابعة حل التدريبات

ﺱ عد ددددن العد ددادات السد دديئة الد دديت تد ددؤذن
األذن

ﺱ كيف تنظف األذن ؟
ﺱ كيف حتافظني على سالمة األذن
ﺱ وضحي ماهي فوائد األسنان
ﺱ ددن العد ددادات احلسد ددنة الد دديت تزيد ددد مد ددن
صحة األسنان

ﺱ حدددن العدادات السديئة الديت تدؤثر علدى
صحة األسنان

ﺱ بيين كيفية تنظيف األسنان

ﺱ اذك د ددرن األفك د ددار البس د دديطة للمحافظ د ددة
على األسنان

ﺱ وضددحي مددا هددي األسددس األوليددة للوقايددة
من التسوس
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................................../
الوحدة األولى  :صحتي وسالمتي (.نظافة الجسم والسالمة أثناء االستحمام)

ضعي عالمة (√) أمام السلوك الصحيح وعالمة ( ×) أمام السلوك الخاطئ :
 -1العرق يساعد على نظافة الجسم من الجراثيم( )
 -2نستخدم بعض الكريمات الخاصة بالجسم لترطيبه ( )
 -3استخدام الصبغات الصناعية في تلوين الشعر ال يضر ( )
 -4يسرح الشعر بعد جفافه ليعطي شكال مرتبا
 -5الوضوء يساعد على نظافة العينين

-

(

( )
)

أكمل لفراغات ؟
أتناول األغذية التي تساعد على اإلبصار الحتوائها على فيتامين (أ) مثل
.......................
لبس النظارة الطبية عند االحتياج إليها يساعد على ...............العينين

كيف يتم حماية العينين من األخطار؟
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

المهارات الحياتية واألسرية  4ب
نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام
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
أهمية النظافة ،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
خطوات طريقة االستحمام.
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
(أهمية النظافة) ،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 خطوات
طريقة االستحمام.
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

اذكري أهمية
النظافة.

حددي خطوات
طريقة االستحمام.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى .......
مراجع ودوريات
كيف تهتمين بنظافة جسمك؟

األهداف السلوكية

المهارات الحياتية واالسرية 4ب ف1

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات مجسمات

المحتوى وفرض الدرس

صور لوحات ورسومات

األنشطة

نظافة الجسم:
• وضع الدين اإلسالمي منهجاً متكامال لحفظ صحة اإلنسان ،فشرع لنا
النظافة ،وحث على غسل الجسم باستمرار ،وجعل الوضوء شرطا
لصحة الصالة.
توضح الطالبة منهج
اإلسالم لحفظ الصحة
تبين الطالبة شرط صحة
الصالة
تحدد الطالبة ماذا ينتج عن
عدم االستحمام

طريقة االستحمام:
• تجهز أدوات االستحمام.
• يدعك الجسم بليفة ناعمة ابتداء من الوجه ،ثم خلف األذنين والرقبة،
حتى نهاية الجسم.
• تنظف القدمان جيدا ،خاصة ما بين األصابع وحول األظافر والكعبين.
• يشطف الجسم جيدا للتخلص من الصابون ،ويجفف بمنشفة خاصة.
• ترتدي المالبس النظيفة ،الداخلية والخارجية.
• تستخدم بعض الكريمات الخاصة بالجلد لترطيبه.

التاريخ
الحصة
الفصل
فيلم تعليمي

تقييم الهدف

إستراتيجيات التعليم البديلة

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
نشاطات كتاب الطالبة
........................
........................
........................
........................

وضحي منهج اإلسالم لحفظ
األسرة
بيني شرط صحة الصالة

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

حددي ماذا ينتج عن عدم
االستحمام

 oالتعلم الذاتي

صفي طريقة االستحمام

 oالتعلم التعاوني
تصف الطالبة طريقة
االستحمام

أدوات التقويم
التقويم الختامي

 oأخرى ........

االختبارات الشفوية

االختبارات التحريرية
متابعة حل أنشطة الكتاب.

المالحظة

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة  -الصف

المهارات الحياتية
واالسرية 4ب

التهيئة والتمهيد
❑سبورة ذكية
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
 تعلم تعاوني
استراتيجية التعلَّم
النشط
نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

•
•

•

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

في بداية الدرس أقوم بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس على التلميذات حتى يكن
التلميذات على دراية وعلم بأجزاء الدرس ،ثم أبدأ معهن بشرح ألهمية النظافة
مسترشدة ببعض من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي لها عالقة بالموضوع.
أقوم بقراءة النشاط على التلميذات قراءة جيدة ،ثم أبدأ معهن في حل النشاط بأن أطلب
منهن النظر إلى الصورتين الموضحتين في الكتاب المدرسي وأطلب منهن أن يعلقن على
كل من الصورتين وتقارنَّ بينهما.
أقوم باالستعانة بجهاز عارض الصور حيث أعرض من خالله للتلميذات بعض الصور
التي لها عالقة بنظافة الجسم وآثار العرق وما يسببه من أوساخ للجسم وأطلب منهن
التعليق على هذه الصور ومن ثم مناقشتهن فيما فهمنهه وتعلمنه من خاللها.
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها صوراً لخطوات تنظيف الجسم بحيث أطرح عليهن
سؤال (كيف أقوم بتنظيف الجسم؟) وأطلب منهن اإلجابة من خالل النظر إلى الصور
الموضحة بالبطاقة ومن ثم أرددها أكثر من مرة.
أقوم بتقسيم التميذات إلى مجموعات بحيث أكلف كل مجموعة منهن باإلجابة على
السؤال الموضح بالنشاط بعد أن أقوم بقراءته عليهن وشرحه ،ثم أستمع إلى اإلجابات
المختلفة من المجموعات وأكافئ المجموعة التي تحصل على أفضل اإلجابات.

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
االختبارات الشفوية ⃝
⃝
أخرى..............

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

رابط تفاعلي

المناقشة ⃝

❑استماع
التدريبات ⃝

اذكري أهمية النظافة.

قومي باإلجابة عن النشاط الموضح.

تقويم ختامي

أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها.

التقويم

تقويم بنائي

•

التاريخ
كيف نحافظ على نظافة الجسم؟
الحصة
❑أوراق نشاط
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑ قطع الورق والفلين
❑تجارب عملية
الفصل
❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

حددي خطوات طريقة االستحمام.

•

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

تقويم قبلي

•
•

أن تذكر التلميذة أهمية النظافة.
أن تقوم التلميذة باإلجابة على النشاط
الموضح.
أن توضح التلميذة ما يسببه العرق
للجسم.
أن تحدد التلميذة خطوات طريقة
االستحمام.
أن تجيب التلميذة على النشاط
الموضح.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تدوام التلميذة على غسل الوجه
بالماء والصابون.
الخبرات السابقة

موضوع الدرس

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

وضحي ما يسببه العرق في الجسم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑تحدث
األنشطة ⃝

❑كتابة
❑قراءة
الواجبات المنزلية ⃝

❑تفكير

الطريقة العرضية باالستراتيجيات – الليزر

الوحدة

التاريخ

اليوم

الفصل

الموضوع

الحصة

األولى :صحتي وسالمتي

األهداف

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

المحتوى

االستراتيجية

الوسائل

المهارة

السالمة اثناء االستحمام:

في نهاية الدرس يتوقع من
الطالبة أن:
• االستحمام بصفة دورية ينشط االنسان
جسميا ونفسيا ألنه يعمل على إزالة
• تبين الطالبة مفهوم
االوساخ المتراكمة على الجسم.....
السالمة اثناء االستحمام
االخطار اثناء االستحمام:
• تحدد الطالبة االخطار
اثناء االستحمام
• االنزالق على أرضية الحمام
• تعدد الطالبة أسباب
• التعرض للماء الساخن
االنزالق في الحمام
أسباب االنزالق في الحمام:
• تذكر الطالبة االخطار
المحتملة الحدوث عند
االخطار المحتملة الحدوث عند استخدام
استخدام الماء الساخن
الماء الساخن:
• توضح الطالبة االخطار
التي تحدث ما بعد
االخطار التي تحدث ما بعد االستخدام:
االستخدام
• انظر كتاب الطالبة

•
•
العصف الذهني

التذكر

التعلم التعاوني

االستنتاج

التعلم الذاتي

المرونة

•
•

•

سبورة
وبرية
لوحات
إرشادية
حاسب
آلي
جهاز
عارض
شفافيات
صور
ملونة

التقويم
بيني مفهوم السالمة
اثناء االستحمام
حددي االخطار اثناء
االستحما
عددي أسباب االنزالق في
الحمام
اذكري االخطار المحتملة
الحدوث عند استخدام
الماء الساخن
وضحي االخطار التي
تحدث ما بعد االستخدام

الطريقة العرضية بالزمن – الليزر

الوحدة:
األولى "صحتي وسالمتي"

موضوع الدرس:
نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

الكفاية الرئيسية للدرس - :اكتساب بعض المفاهيم المتعلقة والسالمة اثناء االستحمام.
 استيعاب أهمية نظافة الشعر.الهدف الديني:

األهداف

المحتوى

السالمة اثناء االستحمام:
تبين الطالبة مفهوم
السالمة اثناء االستحمام االستحمام بصفة دورية
ينشط االنسان جسميا
تحدد الطالبة االخطار اثناء ونفسيا ألنه يعمل على إزالة
االوساخ المتراكمة على
االستحمام
الجسم.....
االخطار اثناء االستحمام:
تعدد الطالبة أسباب
االنزالق على أرضية الحمام
االنزالق في الحمام
التعرض للماء الساخن
أسباب االنزالق في الحمام:
تذكر الطالبة االخطار
االخطار المحتملة الحدوث
المحتملة الحدوث عند
استخدام الماء الساخن عند استخدام الماء الساخن:
االخطار التي تحدث ما بعد
توضححا اللال ححة اال لححار االستخدام:
التححححي تحححححد مححححا بعححححد انظر كتاب الطالبة
االستخدام

الخاتمة (غلق الدرس)

األنشطة

المهارة

األسلوب والطريقة

التذكر

العصف الذهني

االستنتاج

التعلم التعاوني

الوسائل
•
•

كتاب
اللال ة

المرونة

التعلم الذاتي

•
•
•

التقويم

الزمن

بيني مفهوم السالمة
اثناء االستحمام

10د

س ورة
وبرية
حددي االخطار اثناء
لوحات
االستحمام
إرشادية
حاسب آلي عددي أسباب االنزالق
في الحمام
جهاز
اذكري االخطار
عارض
المحتملة الحدوث عند
شفافيات
استخدام الماء الساخن
صور
وضحي االخطار التي
ملونة
تحدث ما بعد االستخدام

عرض بوربوينت يوضا أهم والسالمة اثناء االستحمام 15د.

10د
10د

تحضير التعلم الرقمي

المهارات الحياتية
واالسرية 4ب ف1

موضوع الدرس

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

نوع الدرس

اليوم

الثالثاء

االهداف

األربعاء

عــن بــعــد O

توضح الطالبة منهج اإلسالم لحفظ الصحة
تبين الطالبة شرط صحة الصالة
تحدد الطالبة ماذا ينتج عن عدم االستحمام
تصف الطالبة طريقة االستحمام

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

وضحي منهج اإلسالم لحفظ األسرة
بيني شرط صحة الصالة
حددي ماذا ينتج عن عدم االستحمام
صفي طريقة االستحمام

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى ..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

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

االحد
االثنين

حــضــــوري O

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

صحتي وسالمتي

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

الوحدة
الموضوع
 نظري

الحصة
الفصل
التاريخ

صحتي وسالمتي.
نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام
 عملي

المقدمة
 سؤال محوري عن الدرس السابق

 قصة

 اختبار مفاجئ

 أسئلة استفهامية

عناصر الدرس

األهداف السلوكية

•
•
•
•
•
•

مفهوم النظافة.
مفهوم االستحمام.
حث اإلسالم على النظافة.
أهمية االستحمام.
خطوات االستحمام بالطريق الصحيحة.
األضرار التي يسببها العرق على الجسم.

•
•
•
•
•
•

•
•

أضرار عدم االستحمام.
سلوكيات خاطئة تتعلق بالنظافة واالستحمام.

•
•

التقويم

أن تذكر التلميذة مفهوم النظافة.
أن توضح التلميذة أهمية االستحمام.
أن تربط التلميذة بين النظافة وتعاليم الدين اإلسالمي.
أن تبين التلميذة مفهوم االستحمام.
أن تلخص التلميذة طريقة االستحمام.
أن تستنتج التلميذة بعض األخطاء السلوكية المتعلقة
باالستحمام.
أن تناقش التلميذة أضرار عدم االستحمام.
أن تصف التلميذة أهمية تقليم األظافر.

طريقة التدريس

•
•
•
•
•
•

اذكري مفهوم النظافة.
وضحي أهمية االستحمام.
اربطي بين النظافة وتعاليم الدين اإلسالمي.
بيني مفهوم االستحمام.
لخصي طريقة االستحمام.
استنتجي بعض األخطاء السلوكية المتعلقة باالستحمام.

•
•

ناقشي أضرار عدم االستحمام.
صفي أهمية تقليم األظافر.
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

أخرى تذكر

1
2
3
4
5
6
7
8
الواجب المنزلي :وضحي أهمية االستحمام.

 أخرى............................................................................. :

طريقة مسرد الليزر 1

الوحدة األولى :صحتي وسالمتي

الحصة

المكون

األولى

نظافة الجسم
والسالمة اثناء
االستحمام
نظافة الجسم
والسالمة اثناء
االستحمام

الثانية

إستراتيجية
التدريس

الهدف

المهارة

توضح طريقة
االستحمام.

التوضيح

التعلم التعاوني

تبين فوائد االستحمام.

التوضيح

خرائط المفاهيم

اإلجراءات

أداة التقويم

كتاب الطالبة

أوراق قياس

كتاب الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2

األسبوع اليوم والتاريخ الحصة الفصل

الوحدة األولى :صحتي وسالمتي
عدد
إستراتيجية التدريس
الهدف
المكون
الحصص
نظافة الجسم
والسالمة
اثناء
االستحمام

توضح طريقة
االستحمام.

نظافة الجسم
والسالمة
اثناء
االستحمام

تبين فوائد
االستحمام.

حصة

حصة

التعلم التعاوني

خرائط المفاهيم

اإلجراءات
واألنشطة
كتاب الطالبة

كتاب الطالبة

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

توقيع
المديرة

طريقة مسرد الليزر 3

عناصر المدرسة
التنظيمية

أهداف الدرس
التعرف على

إستراتيجيات التدريس

الوسائل

نظافة الجسم 1

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

إستراتيجية التعلم الذاتي

دمية لتوضيح طريق االستحمام

نظافة الجسم 2

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

إستراتيجية خرائط المفاهيم

التقويم
 oتوضيح طريقة االستحمام.

خارطة مفاهيم توضح فوائد االستحمام  oبيان فوائد االستحمام.

الطريقة البنائية وسائل
المادة

المهارات الحياتية واالسرية

اليـوم

الرابع االبتدائي

التاريخ
الحصة

موضوع الدرس

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

التمهيد

كيف نحافظ على نظافة الجسم؟

إستراتيجية التعليم

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

األهداف السلوكية

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المحتوى التعليمي

الوسائل المساعدة
إجراءات التعليم والتعلم

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

أهمية النظافة

 .أن تذكر التلميذة
.أهمية النظافة
أن تقوم التلميذة
باإلجابة على النشاط
.الموضح
أن توضح التلميذة ما
.يسببه العرق للجسم
أن تحدد التلميذة
خطوات طريقة
.االستحمام
أن تجيب التلميذة على
.النشاط الموضح
أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة
.بالدرس
أن تدوام التلميذة على
غسل الوجه بالماء
.والصابون
الواجب

وضع الدين اإلسالمي منهجاً متكامالً لحفظ صحة اإلنسان ،فشرع لنا النظافة ،وحث على غسل الجسم باستمرار،
وجعل الوضوء شرطا لصحة الصالة .والفتاة لن تكون حسنة المظهر ما لم تكن نظيفة ،حتى وإن تعطرت بأفضل
وأجود أنواع العطور.

ماذا يحدث إذا لم نستحم؟ قارني بين الصورتين واذكري أيهما أفضل.
ماذا يحدث إذا لم نستحم؟ قارني بين الصورتين واذكري أيهما أفضل

العرق يساعد على تكوين األوساخ على الجسم.
أسماء تنظف جسمها من األوساخ بصورة دائمة.
طريقة االستحمام
تجهيز أدوات االستحمام.
يدعك الجسم بليفة ابتداء من الوجه ،ثم خلف األذنين والرقبة حتى نهاية الجسم.
تنظف القدمان جيداً خاصة ما بين األصابع وحول األظافر والكعبين.
يشطف الجسم جيداً للتخلص من الصابون ويجفف بمنشفة خاصة.
ترتدي المالبس النظيفة الداخلية والخارجية.
تستخدم بعض الكريمات الخاصة بالجلد لترطيبه.
تخيلي أنك صحفية في مدرستكِ واجمعي آراء زميالتكِ عن فوائد االستحمام واألضرار الناتجة عن إهماله:

فوائد االستحمام
عدم وجود الرائحة الكريهة.
عدم وجود الحشرات الضارة مثل القمل.
عدم وجود الجراثيم والفطريات.
راحة اإلنسان النفسية والجسدية وصحتها.
مصدر للسعادة والبهجة.

أضرار عدم االستحمام
إنبعاث الروائح الكريهة.
انتشار الفطريات والحشرات الضارة كالقمل.
نفور اآلخرين وعدم مجالستهم لنا.

انتشار األمراض المعدية والجراثيم.

في بداية الدرس أقوم بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس على
التلميذات حتى يكن التلميذات على دراية وعلم بأجزاء الدرس ،ثم
أبدأ معهن بشرح ألهمية النظافة مسترشدة ببعض من اآليات
القرآنية واألحاديث النبوية التي لها عالقة بالموضوع.
أقوم بقراءة النشاط على التلميذات قراءة جيدة ،ثم أبدأ معهن في
حل النشاط بأن أطلب منهن النظر إلى الصورتين الموضحتين في
الكتاب المدرسي وأطلب منهن أن يعلقن على كل من الصورتين
وتقارنَّ بينهما.
أقوم باالستعانة بجهاز عارض الصور حيث أعرض من خالله
للتلميذات بعض الصور التي لها عالقة بنظافة الجسم وآثار
العرق وما يسببه من أوساخ للجسم وأطلب منهن التعليق على
هذه الصور ومن ثم مناقشتهن فيما فهمنهه وتعلمنه من خاللها.
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها صوراً لخطوات تنظيف الجسم
بحيث أطرح عليهن سؤال (كيف أقوم بتنظيف الجسم؟) وأطلب
منهن اإلجابة من خالل النظر إلى الصور الموضحة بالبطاقة ومن
ثم أرددها أكثر من مرة.

أقوم بتقسيم التميذات إلى مجموعات بحيث أكلف كل
مجموعة منهن باإلجابة على السؤال الموضح بالنشاط بعد
أن أقوم بقراءته عليهن وشرحه ،ثم أستمع إلى اإلجابات
المختلفة من المجموعات وأكافئ المجموعة التي تحصل
على أفضل اإلجابات.
أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على
السؤال الموضح بها.

عددي خطوات طريقة االستحمام.

.اذكري أهمية النظافة
قومي باإلجابة عن النشاط
.الموضح
وضحي ما يسببه العرق في
.الجسم
حددي خطوات طريقة
.االستحمام
.أجيبي على النشاط الموضح
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس..

طريقة المسرد – وسائل

المادة  :االسرية
المهارة

-1الترتيب(

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

أن تذكر التلميذة أهمية النظافة.
أن تقوم التلميذة باإلجابة على
النشاط الموضح.
أن توضح التلميذة ما يسببه
العرق للجسم.
أن تحدد التلميذة خطوات طريقة
االستحمام.
أن تجيب التلميذة على النشاط
الموضح.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تدوام التلميذة على غسل
الوجه بالماء والصابون.

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

( المكون ) موضوع
الدرس

األهداف

نظافة الجسم والسالمة اثناء االستحمام

األسبوع/اليوم

الصف  :الرابع االبتدائي
الوسيلة

الفصل الدراسي  :االول

تبين الطالبة مفهوم السالمة اثناء
االستحمام
تحدد الطالبة االخطار اثناء
االستحمام
تعدد الطالبة أسباب االنزالق في
الحمام
تذكر الطالبة االخطار المحتملة
الحدوث عند استخدام الماء
الساخن
توضح الطالبة االخطار التي تحدث
ما بعد االستخدام

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

اذكري أهمية النظافة.
قومي باإلجابة عن النشاط
الموضح.
وضحي ما يسببه العرق في
الجسم.
حددي خطوات طريقة
االستحمام.
أجيبي على النشاط الموضح.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

بيني مفهوم السالمة اثناء
االستحمام
حددي االخطار اثناء االستحمام
عددي أسباب االنزالق في
الحمام
اذكري االخطار المحتملة
الحدوث عند استخدام الماء
الساخن
وضحي االخطار التي تحدث
ما بعد االستخدام

وحدات وسائل
الصف

المــــادة

الرابع ابتدائي

اسرية

اليـوم

الدرس

صحتي وسالمتي

التاريخ

ملخص الوحدة

(وضع الدين اإلسالمي منهجا ً متكامالً لحفظ صحة اإلنسان ،فشرع لنا النظافة ،وحث على
غسل الجسم باستمرار ،وجعل الوضوء شرطا ً لصحة الصالة ،والفتاة لن تكون حسنة
المظهر ما لم تكن نظيفة ،حتى وإن تعطرت بأفضل وأجود أنواع العطور).

الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

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

األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة أن :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توضح خطوات التصفيف الجيد لشعرها.
تذكر أضرار عدم االستحمام.
تناقش كيفية حماية عينيها.
تتجه نحو ممارسة العادات السليمة صحياً.
تحدد العادات التي تؤدي إلي ضعف السمع.
تقدر أهمية نظافة الجسم.
تحرص على سالمة عينيها.
تنظف أذنيها بشكل سليم.
تحافظ على نظافة فمها وأسنانها.
تحافظ على استعمال السواك.

الفكرة الكبرى / :الصحة والسالمة لدى الطفل
ستفهم المتعلمات :
 النظافة  :هي عملية إزالة األوساخ العالقة بالجسم.
 االستحمام  :هو استخدام الماء والصابون في تنظيف الجسم للتخلص
من الجراثيم والرائحة الكريهة.
السالمة  :هي البراءة من العيوب سواء كانت نتيجة ضرر أو مرض.

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






وضع الدين اإلسالمي منهجا ً متكامالً لحفظ صحة اإلنسان .ناقشي.
عرفي مفهوم النظافة.
اذكري خطوات االستحمام.
عددي بعض األطعمة المفيدة للشعر.
كيف تحافظين على سالمة عينيك؟







ستعرف المتعلمات :
نظافة الجسم.
السالمة اثناء االستحمام .
سالمة العينين.
سالمة األذنين.
العناية بالفم واألسنان.

•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
توضيح السالمة اثناء االستحمام .
ذكر أضرار عدم االستحمام.
توضيح كيفية حماية عينيها.
تحديد العادات التي تؤدي إلي ضعف
السمع.

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

األنشطة التعليمية التعلمية

✓
✓
✓
✓
✓

❖ خرائط
مفاهيم
وخرائط
ذهنية .
❖ كتابة قصة .
❖ عمل
مطوية
.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

خبرات التعليم والتعلم

من خالل األدلة
التالية :
✓
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي ✓
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة ✓ .
* المالحظات*
تقويم ذاتي
✓
✓

✓

أبدأ بسؤال تمهيدي (ماذا يحدث إذا لم نستحم؟).
أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (صحتي
وسالمتي).
مالحظة :يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها
والمهمات األدائية (النظافة – االستحمام – العرق.)...
أقدم للتلميذات مطوية تتحدث عن نظافة الجسم ،أطلب من التلميذات قراءة المطوية
قراءة جيدة ومتأنية ومن ث َ ّم يتناقشن فيما بينهن بغرض توضيح الطريقة الصحيحة
لإلستحمام.
يعملن التلميذات في شكل تعاوني فيما بينهن لجمع المادة العلمية الالزمة لكتابة مقال
عن فوائد اإلستحمام ،يصنفن أنفسهن إلى مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة
العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم ودقيق.
أقدم للتلميذات فيديو يوضح طرق السالمة اثناء االستحمام ،يشاهدن التلميذات
العرض بتركيز وانتباه ،ومن ث َ ّم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح أهمية
السالمة اثناء االستحمام مع توضيح الهدف من مشاهدة العرض وشرح األهداف
التربوية المستهدفة من وراء العرض.
ع ْينَي ِْن ( ،")8ثم أقوم
أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "أَلَ ْم نَجْ عَ ْل لَهُ َ
بطرح السؤال التالي عليهن :بيني أهمية سالمة العينين ،يقمن التلميذات بالتناقش
والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش.
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن سالمة األذنين ،أطلب من التلميذات قراءة
الخريطة بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل
استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن كيفية
نظافة األذنين.
أعرض على التلميذات فيلم وثائقي يوضح كيفية العناية بالفم واألسنان ،يقدمن
التلميذات بعد االنتهاء من مشاهدة الفيلم تقريرا ً عن أهم المعلومات التي وردت في
الفيلم والتي تخدم الهدف التربوي المخطط له.
أكلف التلميذات بجمع صور ملونة عن األسس األولية للوقاية من التسوس ،يتعاونَّ
التلميذات فيما بينهن من أجل صياغة مجموعة من الجمل حول الموضوع على أن
يقمن بجمع المقاالت والصور الملونة التي تدعم الفكرة في لوحة تعليمية جذابة.
أطلب من التلميذات تصميم لوحة تعليمية توضح أهمية نظافة الجسم وكيفية
المحافظة على السالمة اثناء االستحمام والعينين واألذنين.

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*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

أسعار مواد المهارات الحياتية واالسرية 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

