اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة المهارات الحياتية
والأسرية
تحضير بوابة التعليم الوطنية ]عين[
)

الصف الرابع الإبتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام الن عنِّ معم،
وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها منن الواجبنات ومالهنا منن الحقنو
المرحلة التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخال

فني حندود سن عنِّه وخصنائ

لوالة أمرها .

 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن علنى االسنتفادة منن
أوقات الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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اهداف مادة التربية األسرية

 -1تزداد الطالبة معرفة بآداب السلوك في المرافق العامة.
 -2تطبق السلوك السليم عند ارتيادها لألماكن العامة.
 -3تتعرف على مرحلة البلوغ.
 -4تتعلم طرائق العناية بالقطع الملبسية الخاصة بها .
 -5تمارس العادات الغذائية السليمة .
 -6تدرك ضرر شراء األطعمة المكشوفة.
 -7تكون وجبات غذائية متكاملة.
 -8تنمي مهاراتها في إعداد بعض األصناف.
 -9تستطيع تنظيف وترتيب المنزل.
 -10تقدر أهمية االدخار والحر

.

 -11تتصرف بحكمة عند حدوث حريق.
 -12تقوم بعمل بعض الغرز الخاصة.
 -13تزداد حصيلتها بأدوات التطريز.
 -14تتذو غرز التطريز بتطبيقها على مفرش بسيط.
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اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
واﻷﺳﺮﻳﺔ

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺠﺴﻢ واﻟﺴﻼﻣﺔ أﺛﻨﺎء
اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

2

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻛﻢ ﻣﺮة ﻧﺘﻮﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ؟
ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮن و اﻟﺸﺎﻣﺒﻮ ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﻌ ﻠ ﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم.
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﻨ ﺎ ﻗ ﺶ اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ.
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح

أ ن ﻳ ﺼ ﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم.
5

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

أ ن ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ/ة دﻋﻚ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﻠﻴﻔﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣ ﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﺛ ﻢ ﺧ ﻠ ﻒ اﻷذﻧﻴﻦ واﻟﺮﻗﺒﺔ ﺣ ﺘ ﻰ ﻧ ﻬ ﺎ ﻳ ﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺠﺴﻢ.
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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